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KEBIJAKAN AKADEMIK 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern dewasa ini, 

mewajibkan Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati harus mengembangkan paradigma tentang 

akademik dalam bentuk kebijakan akademik, sehingga diharapkan mampu mengantisipasi 

perkembangan sekaligus perubahan global yang sedang dan yang akan terjadi. Untuk itu 

diperlukan berbagai pandangan, dasar berpikir, pengambilan keputusan, dan usaha 

pengembangan secara sistematik perlu diperhatikan guna merumuskan arah kebijakan 

akademik STT Pelita Hati. 

Penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada STT Pelita Hati 

mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi No. 18 Tahun 2003, serta kerangka Pengembangan Pendidikan 

Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010) yang menetapkan bahwa pengembangan 

kualitas berkelanjutan dapat didorong dengan otonomi yang berjati diri dalam bingkai 

akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi oleh evaluasi diri untuk 

mencapai kompetensi yang diinginkan. 

Untuk sebuah pengembangan kualitas maka haruslah dibuat perumusan yang jelas dan bisa 

dinyatakan dengan ukuran yang pasti.  Sedangkan keberhasilan kinerja dapat diukur dengan 

mengacu pada RAISE++ ( Relevance, Academic Atmosphere, Internal Management and 

Organization, Sustainability and Efficiency, Leadership, Equity, Accessibility, and 

Partnership).  Berdasarkan  pada pemikiran inilah  maka  disusunlah arah penyelenggaraan 

STT Pelita Hati  dalam bentuk Kebijakan Akademik STT Pelita Hati (KA-STT Pelita Hati)  

yang yang berisikan konsepsi pendidikan tinggi yang menyeluruh guna pengelolahan dan 

pengembangann tatanan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban Sekolah Tinggi, serta mampu menciptakan 

sistem kecerdasan kolektif dalam pembuatan keputusan, perencanaan, serta tindakan cerdas 

untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan STT Pelita Hati.  

  

 



5 

 

UMUM 

1. STT Pelita Hati sebagai salah satu perguruan tinggi swasta, mampu berperan secara aktif 

dalam pembangunan global yang berkelanjutan (global sustainable development)  yang 

didasari  pada iman kristiani,  serta kelestarian hidup yang damai dan sejahtera dalam 

lingkungan yang aman,  melalui berbagai upaya yang disusun secara terarah dan terencana, 

guna menyiapkan sumber daya manusia  yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan 

masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge 

society). 

2. STT Pelita Hati atau Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati, merupakan Sekolah Tinggi 

menjamin terlaksananya aktivitas belajar mengajar (kegiatan akademik), mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HAKI) dan etika keilmuan dengan menghindari tindakan tercela. 

3. STT Pelita Hati sebagai Sekolah Tinggi Teologi, menjaga dan menjunjung tinggi semangat 

kebangsaan dan terus menumbuh kembangkan  rasa  cinta tanah air dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam keberagaman dan kemajemukan nusantara. 

4. STT Pelita Hati sebagai Sekolah Tinggi Teologi melaksanakan pendidikan akademik yang 

profesional dan berintegritas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan beriman. 

5. STT Pelita Hati mengarahkan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu Teologi, 

khususnya pendidikan Agama Kristen yang berkualitas dalam proses pembelajaran, yang 

memberikan  kesejahteraan bagi rakyat serta berusaha untuk memperoleh hak tetap. 

6. STT Pelita Hati mengarahkan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan inovasi-

inovasi di bidang pendidikan teologi yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Bali, Nusa 

Tenggara Timur (NTT)  dan berusaha untuk memperoleh hak tetap. 

7. STT Pelita Hati akan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal agar mendapat 

kepercayaan penuh dari masyarakat dan stakeholders lainnya. 
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B. BIDANG PENDIDIKAN 

C.1. Misi dan Tujuan 

1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk 

pencapaian  tujuan yaitu menjadi Sekolah  Tinggi Teologi terkemuka khususnya di daerah 

Bali 

2. Meningkatkan Kualitas dan daya saing semua sarana dan prasarana  pendidikan dengan 

mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu yang terukur dan berkelanjutan. 

3. Mengembangkan kegiatan  akademik berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan jati diri 

STT Pelita Hati. 

4. Berperan aktif dalam pembangunan bangsa dengan cara menyiapkan sumber daya manusia 

yang beriman dengan standar ilmiah dan etika tinggi dalam pembangunan masyarakat 

pengetahuan dan masyarakat pembelajaran. 

5. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan mampu menjadi pemimpin yang 

berkualitas dan kapabel. 

C.2. Program Pendidikan 

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang berkualitas dan berkeadilan dengan 

mempertimbangan kemampuan ekonomi calon mahasiswa baru. 

2. Mengembangkan dan menerapkan  kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada 

nilai-nilai teologi  dan akademik. 

3. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif dan 

kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang berkualitas Profesional, 

dan berintegritas. 

4. Mengembangkan ilmu Teologi, khususnya Pendidikan Agama Kristen melalui kegiatan 

akademik dan non akademik yang dilandasi oleh iman Kristen 

5. Mendorong mahasiswa untuk berperan secara aktif  dalam kegiatan akademik melalui 

proses pembelajaran yang interaktif, inovatif, dinamis dalam upaya peningkatan 

kompetensi dan daya saing. 
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C.3. Sumber daya 

1. Melakukan penerimaan dosen secara terbuka berdasarkan kebutuhan disiplin dan 

penguasaan ilmu. 

2. Mendorong setiap dosen / pengajar untuk selalu meningkatkan  pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi serta peningkatan kompetensi dan inovasi bahan materi bahan ajar  

sebagai jaminan  guna tercapainya kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa yang 

diasuhnya. 

3. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran sesuai 

perkembangan ilmu Teologi dan kebutuhan pasar. 

C.4. Evaluasi Program 

1. Melakukan evaluasi secara sistematis, periodik dan berkelanjutan  terhadap semua 

program pendidikan yang sedang dijalankan. 

2. Selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara 

bertahap dan berkelanjutan terhadap semua program pendidikan yang sedang dijalankan. 

3. Berdasarkan hasil evaluasi dan peraturan yang ada maka Program Studi-Program Studi 

dan  Konsentrasi yang telah dibuka, akan ditutup kembali sesuai kebutuhan. 

C.5. Kelembagaan 

1. STT Pelita Hati dan Yayasan Otfirosi terus berkoordinasi untuk memberikan perhatian 

penuh kepada peningkatan kualitas pendidikan serta  pengembangan pembelajaran  secara 

terbuka berdasarkan asas akuntabilitas. 

2. STT Pelita Hati terus berusaha untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu 

pendidikan,  manajemen, metode  dan proses pembelajaran untuk  pencapaian  kompetensi 

lulusan. 

3. Sebagai sekolah tinggi maka STT Pelita Hati memiliki metode pembelajaran yang 

mengarah kepada proses penelitian dan pengembangan program jenjang studi sarjana (S1). 

4. Pembukaan program studi baru dan pengembangan serta penutupan program studi yang 

sudah ada mengacu kepada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang didasarkan pada 

peraturan-peraturan yang berlaku. 
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5. STT Pelita Hati akan terus menjalin kerjasama dengan sekolah tinggi lainnya, instansi 

pemerintah, dan perusahaan swasta yang memungkinkan terlaksananya proses 

pembelajaran yang lebih baik dan bermutu. 

 

C. BIDANG PENELITIAN 

D.1. Misi dan Tujuan 

1. Menumbuh kembangkan budaya penelitian dikalangan mahasiswa maupun dosen  sebagai 

dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat untuk kemajuan ilmu 

teologi untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner-kolaboratif. 

D.2. Program Penelitian 

1. Untuk mengangkat citra STT Pelita Hati maka STT Pelita Hati merencanakan dan 

mengarahkan penelitian yang berwawasan global yang berdasarkan iman Kristen yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia dengan sistem pelaksanaannya dapat 

dilakukan secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan. 

2. Penelitian yang dilakukan akan diarahkan kepada kemajuan ilmu Teologi, peralihan hak 

paten dan penyelesaian masalah-masalah publik  dimana hasil karya penelitian dapat 

digunakan untuk pengembangan proses pembelajaran dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi 

penelitian serta pemerintah pusat dan daerah. 

4. Untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif, maka STT Pelita Hati 

mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi civitas akademika. 

5. STT Pelita Hati terus mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya 

mudah diakses oleh civitas akademika dan masyarakat pengguna. 

6. Berupaya mendorong, memberdayakan, serta memfasilitasi peneliti untuk 

mempublikasikasikan hasil penelitiannya, baik dalam jurnal nasional yang terakreditasi 

maupun jurnal internasional. 
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7. Melibatkan mahasiswa S1 dalam semua kegiatan penelitian sebagai bahan penulisan 

skripsi, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan 

pribadi. 

D.3. Summer days 

1. Menyediakan berbagai fasilitas untuk mendorong setiap civitas akademika untuk terus 

terlibat aktif dalam pengembangan penelitian. 

2. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi 

dalam penelitian. 

D.4. Evaluation Program 

Mengembangkan standar ukuran relevansi dan kualitas hasil penelitian berdasarkan apresiasi 

dunia internasional lewat publikasi dan presentasi pertemuan internasional dan pemanfaatan 

langsung di masyarakat. 

D.5. Kelembagaan 

1. Lembaga Penelitian  mengkoordinir pelaksanaan penelitian baik  secara perorangan atau 

kelompok oleh civitas akademika yang transparan  berdasarkan asas akuntabilitas. 

2. STT Pelita Hati melakukan pengembangan  kegiatan penelitian secara sistematis dengan 

institusi pendidikan lainnya, pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penelitian. 

3. STT Pelita Hati mengembangkan dan memberdayakan fasilitas yang dimiliki secara 

melembaga untuk mendukung kegiatan penelitian. 

 

D. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

E.1. Misi dan Tujuan 

1. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM)  

sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan iman Kristen dan penuh 

tanggung jawab  demi kepentingan masyarakat. 

2. Kegiatan pengabdian pada masyarakat  berdasarkan berdasarkan hasil-hasil penelitian 

untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat. 
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E.2. Program Penelitian 

1. Membuat dan merancang program kegiatan pada masyarakat secara sistematis,  terencana, 

meliputi aspek kegiatan, jadwal pelaksanaan dan pendanaan. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan  terutama ilmu teologi, akan disosialisasikan untuk 

dimanfaatkan masyarakat. 

3. Memberi dan menyediakan jasa pelayanan dan konsultasi untuk menolong  pihak-pihak 

yang membutuhkannya. 

4. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai salah satu persyaratan akademik.  

E.3. Summer days 

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat melibatkan segenap civitas akademika dan 

masyarakat yang membutuhkannya. 

        E.4. Evaluation Program 

Dilakukan evaluasi secara terus menerus guna peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian 

pada masyarakat. 

E.5. Kelembagaan 

Pengabdian pada masyarakat di bawah koordinasi dan manajemen Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat yang transparan dan akuntabel. 

E. ASAS PENYELENGGARAAN 

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik dalam lingkungan STT Pelita Hati merupakan 

prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kegiatan akademik yang meliputi : 

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik STT Pelita 

Hati harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur dan terbuka serta senantiasa 

mengacu kepada pengembangan ilmu teologi dan dinamis. 

2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik STT Pelita Hati diselenggarakan 

secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi 

pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan 

menjamin terwujudnya sinergisme. 
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3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik STT Pelita Hati diselenggarakan dengan 

mengedepankan kualitas input, process dan output 

4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik STT Pelita Hati diselenggarakan 

secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi 

dan misi kelembagaan. 

5. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik STT Pelita Hati 

bersifat dinamis  dan  mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat 

secara lebih luas. 

6. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum 

yang berlaku. 

7. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik STT Pelita Hati diselenggarakan untuk 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap 

sivitas akademika. 

8. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik STT Pelita Hati diselenggarakan atas 

dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik egaliter. 

9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik STT Pelita Hati 

didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber 

daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara 

sistematik dan terstruktur. 

F. PEANUTS 

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, 

mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh  civitas akademika. 

Segala sesuatu dalam kebijakan akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan 

dirumuskan tersendiri oleh senat STT Pelita Hati. 

      Denpasar, 15 September 2017 

Ketua, 

 

 

 

Dr. Novi Hans maki, M.Th 

NIDA : 2305117001   
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KATA PENGANTAR 

Keberadaan dari suatu lembaga pendidikan khususnya Sekolah Tinggi Teologi sangat ditentukan oleh produk 

yang dihasilkan oleh STT tersebut. Jika produk tersebut mendatangkan manfaat dan kontribusi dalam masyarakat, 

maka dapat dipastikan STT tersebut akan tetap langgeng dan diminati, dan sebaliknya kalau produknya tidak 

sesuai dengan yang diharapkan maka besar kemungkinan akan mengalami kesulitan bahkan mungkin akan 

ditinggalkan.  

Suatu produk akan memberikan dampak kemajuan jika dirancang dengan baik dengan mempertimbangkan dan 

memperhatikan kebutuhan baik masa kini dan masa datang. Dikerjakan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang 

telah digariskan. Kemudian mengoperasikannya secara baik, memperbaiki yang masih kurang serta meningkatkan 

yang sudah baik. 

Penjaminan  mutu merupakan satuan nilai, sikap mental, sistem dan sekaligus satu pola kegiatan dalam 

pengelolaan sebuah perguruan tinggi yang kemudian diimplementasikan dengan benar, sistematik, efektif dan 

efisien untuk mencapai  kepuasan dan peningkatan nilai stakeholders.  

Buku manual ini disusun dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah perguruan tinggi yang bukan hanya sekedar 

untuk memperkenalkan konsep dan isi penjaminan  mutu, tapi juga berisi tuntunan tentang cara melaksanakan 

penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati. 

Buku manual mutu merupakan buku pedoman dan penuntun yang membahas serta mengatur topik-topik sebagai 

berikut : 

1. Standar Mutu Identitas 

2. Standar Mutu Curriculum/Isi 

3. Standar Mutu Proses Pembelajaran 

4. Standar Mutu Kompetensi Lulusan 

5. Standar Mutu Tenaga Kependidikan 

6. Standar Mutu Sarana dan Prasanna 

7. Standar Mutu Pengelolaan 

8. Standar Mutu Pembiayaan 

9. Standar Mutu Penilaian Pendidikan 

10. Standar Mutu Penelitian 

11. Standar Mutu Pengabdian Pada Masyarakat 

12. Standar Mutu Kemahasiswaan 

Dalam prosesnya, harus diakui bahwa pekerjaan menyusun buku manual ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah. 

Meskipun tim Badan Penjaminan Mutu sudah bekerja dengan maksimal namun tentu buku manual mutu ini masih 

banyak kekurangan dan belum memuaskan.  Ada sesuatu yang kurang secara umum, yang berada di luar  

jangkauan para anggota Badan Penjaminan Mutu, yaitu bahan-bahan referensi dan waktu untuk mempelajari 

bahan referensi tersebut. 

Namun demikian, pekerjaan sudah diselesaikan. Apapun hasilnya perlu kita apresiasi dan kita manfaatkan.  

Dengan kata lain, atas nama kawan-kawan anggota Badan Penjaminan Mutu, disini kami dengan kerendahan  hati 

memohon pengertian para pembaca dan pengguna buku manual ini, bahwa jika buku ini  belum memenuhi 

kepuasan karena terdapatnya kekurangan disana-sini, kiranya dimaklumi dan  dimaafkan. 

 

 

Denpasar, 05 September 2018 

Ketua STT Pelita Hati, 

 

 

 

Dr. Novi Hans Maki, M.Th 

         NIDN: 23105117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam mengimplementasikan visi STT Pelita Hati yaitu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam 

menghasilkan lulusan yang profesional, berkualitas, berintegritas dan misioner maka perlu adanya 

perangkat-perangkat yang mendukung demi tercapainya cita-cita dan harapan tersebut.  Untuk itu salah 

satu yang terpenting adalah sistem penjaminan mutu yang terintegrasi mulai dari komponen input, proses 

dan output yang terencana dan terukur.  

Penyusunan rencana serta dokumen-dokumen mutu sangat diperlukan sebagai patokan dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang ditunjang oleh komitmen seluruh unsur  

kampus untuk mau berubah dari kondisi sekarang kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan yang 

diinginkan.  

1.2. Tujuan dan Fungsi 

Buku pedoman ini memiliki tujuan untuk memberikan tuntunan bagi proses pelaksanaan penjaminan mutu 

akademik dan non akademik di lingkungan STT Pelita Hati. Disamping itu buku ini disediakan untuk 

mempermudah pengelola dalam menjalankan kegiatan akademik dan non akademik  sesuai  dengan standar 

mutu yang telah ditetapkan oleh STT Pelita Hati. 

1.3. Sasaran 

Sasaran buku pedoman ini adalah lancarnya tata kelola penyelenggaraan kegiatan akademik, baik di tingkat 

Pimpinan STT, Dewan Dosen, Program Studi dan sampai pada tingkatan peserta didik dalam lingkungan 

STT Pelita Hati. 
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BAB II 

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP 

DAN STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU 

2.1. Pengertian 

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan komprehensif, perlu adanya penjelasan dan perspektif 

yang sama mengenai penggunaan kata “mutu”. Bahwa yang dimaksud “mutu” dalam konteks ini adalah:  

a) Nilai standar 

b) Keadaan yang sesuai harapan pihak terkait   

c) Sebuah output yang sesuai dengan yang dijanjikan 

d) Perihal semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan.  

 

Secara umum penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan yang 

secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga baik konsumen, produsen, dan pihak lain yang 

berkepentingan memperoleh hasil yang sesuai harapan serta memuaskan.  

Jadi definisi penjaminan mutu pada lembaga pendidikan tinggi teologi adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi teologi secara konsisten dan berkelanjutan, 

sehingga segenap sivitas akademika mendapatkan kemanfaatan dan kepuasan. 

Paling tidak ada tiga tipe penjaminan mutu yaitu: 

1. Penjaminan mutu produk :  memastikan mutu produk baik 

2. Penjaminan mutu proses :  memastikan mutu proses lancar 

3. Penjaminan mutu system :  memastikan mutu sistem berproses sebagaimana mestinya. 

Penjaminan mutu sistem terdiri dari komponen-komponen seperti : input dan output serta proses yang 

dikelolah dan dijamin dalam suatu sistem yang terintegrasi dan terukur. 

STT Pelita Hati akan menerapkan Penjaminan Mutu Sistem Internal dengan nama atau istilah Sistem 

Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati yang disingkat “SPMI-STTPH” yang 

mencakup penjaminan mutu akademik dan penjaminan mutu non akademik sebagai pendukung akademik. 

Agar penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik, maka STT Pelita Hati tekad yang dirumuskan sebagai 

pedoman kerja  yaitu : 

1. Komitmen dari segenap sivitas akademika STT Pelita Hati  termasuk Yayasan untuk disiplin 

menjalankan sistem penjaminan mutu 

2. Perlu adanya Perubahan paradigma atau pola pikir untuk tidak bergantung pada pihak luar termasuk 

Pemerintah melainkan berusaha untuk profesional melakukan pengawasan, pengendalian dan 

penjaminan mutu secara internal (internally driven).  

3. Perubahan sikap dari para pengelola STT Pelita Hati yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada 

perencanaan dan tanpa visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan 

apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”. 

4. Pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, dengan membentuk suatu badan yang akan 

mengelola penjaminan mutu  
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2.2. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu 

Ruang lingkup penjaminan mutu STT Pelita Hati terdiri dari penjaminan mutu akademik dan ditunjang 

oleh penjaminan mutu non akademik. Penjaminan mutu dijabarkan dalam bentuk standar mutu yang saling 

terkait satu dengan lain. Untuk tahap awal rancangan standar mutu yang akan diimplementasikan yaitu : 

1. Standar Mutu Identitas 

2. Standar Mutu Curriculum/Isi 

3. Standar Mutu Proses Pembelajaran 

4. Standar Mutu Kompetensi Lulusan 

5. Standar Mutu Tenaga Kependidikan 

6. Standar Mutu Sarana dan Prasanna 

7. Standar Mutu Pengelolaan 

8. Standar Mutu Pembiayaan 

9. Standar Mutu Penilaian Pendidikan 

10. Standar Mutu Penelitian 

11. Standar Mutu Pengabdian pada Masyarakat 

12. Standar Mutu Kemahasiswaan 

Standar ini akan dijabarkan sesuai Rencana Strategi dan kebijakan akademik  masing-masing unit.  

2.3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu. 
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Badan Penjaminan Mutu Akademic (BPMA) 

Ruang lingkup BPMA  meliputi keseluruhan proses jalannya STT yang dimulai dari perencanaan sampai pada 

tindak lanjutnya (Siklus Deming). 

Dalam menjalankan fungsi manajemen mutu di STT Pelita Hati, aspek-aspek yang menjadi penekanan adalah : 

1. Struktur organisasi STT Pelita Hati (Tugas organ-organ yang terkait dengan BPMA); 

2. Mekanisme koordinasi antara Ketua, Pembantu Ketua, Kaprodi dan Senat; 

3. Mekanisme koordinasi antara pihak STT dengan Yayasan 

4. Mekanisme pengambilan keputusan; 

5. Mekanisme penentu kebijakan; 

6. Mekanisme monitoring dan evaluasi. 

 

Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) 

Tanggung jawab setiap komponen ada pada unit kerja yang berbeda (lihat tabel 1: Peta tanggung  jawab dan 

wewenang dalam manajemen mutu akademik). 

Tabel 1. Peta Tanggungjawab dan Wewenang Dalam Manajemen Mutu 

Unit Produk Penyusun Pelaksana Penilai 

STT Renstra STT Ketua + Tim Lembaga STT BPMA 

(koordinator) 
Peraturan-Peraturan Ketua + Tim Waket I,II,III 

Kebijakan Akademik Senat Waket I, BPMA 

Standar Mutu Senat Waket I,II,III 

Manual Mutu BPMA Waket I,II,III 

Pedoman & Tata cara 

Evaluasi 

BPMA BPMA 

Prodi Restra Program Studi Ka Prodi + Tim Pimp. Prodi UPM 

Standar mutu Tim Kurikulum Ka Prodi 

Kompetensi Lulusan Tim Kurikulum Ka Prodi 

Spesifikasi Prodi Tim Kurikulum Ka Prodi 

Manual Prosedur/Instruksi 

Kerja 

Ka prodi + tim Ka Prodi + tim 

Pedoman & Tata cara 

Evaluasi 

UPM UPM 

LPPM Renstra LPPM Ketua LPPM + Tim Ketua LPPM GPM (koordinator) 

Manual Mutu Ketua LPPM + Tim Ketua LPPM, Ka 

prodi 

Manual Prosedur/instruksi 

Kerja 

Ketua LPPM + Tim Ketua LPPM, Ka 

prodi 

Pedoman & Tata Cara 

Evaluasi 

GPM GPM 

Staf 

Akademik 

Penilaian staf UPM Ka Prodi UPM 

Staff Adm. Penilaian Kinerja Staf Wuket II Biro, Ka Prodi BPMA 
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ARAS LEMBAGA STT 

Aras tertinggi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati adalah organ-organ yang terkait dengan manajemen mutu, yaitu 

: Yayasan, Senat, Pimpinan  Eksekutif STT, dan Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA). 

Yayasan : 

Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Otfirosi  yang adalah Organ STT Pelita Hati yang mewakili kepentingan 

Yayasan, kepentingan  masyarakat, dan kepentingan STT dengan tugas sebagai berikut :  

1. Membuat “blue print” penyelenggaraan STT 

2. Mengesahkan Rencana Strategis STT dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan STT  serta 

perubahannya; 

3. Memelihara kondisi kesehatan keuangan STT; 

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan STT; 

5. Melakukan penilaian atas kinerja pimpinan STT; 

6. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan STT; dan 

7. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam STT. 

 

Senat STT :  

Senat Sekolah Tinggi merupakan badan normatif tertinggi di STT Pelita Hati. Senat terdiri atas Ketua, Pembantu 

Ketua, Sekretaris dan semua dosen tetap STT Pelita Hati. 

Senat Sekolah Tinggi mempunya tugas pokok sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STT Pelita Hati. 

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta kepribadian sivitas akademika. 

3. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik STT Pelita Hati. 

4. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran dan pendapatan belanja STT yang diajukan oleh Ketua 

STT 

5. Menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 

6. Mendisiplin mahasiswa dengan peringatan, skorsing atau pemecatan/dikeluarkan dari STT Pelita Hati. 

7. Memeriksa dan memberi pertimbangan bagi mahasiswa yang akan diluluskan dan diwisuda. 

8. Mengusulkan perubahan Statuta apabila ada hal-hal yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan 

pengembangan STT Pelita Hati. 

 

Pimpinan Eksekutif STT : 

Pimpinan Eksekutif STT terdiri dari seorang Ketua yang dibantu oleh tiga orang Pembantu Ketua, yang 

bertanggung jawab atas bidang akademik, non-akademik (keuangan) dan kemahasiswaan. 

Ketua : 

Ketua adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di dalam kampus. Sebagai pimpinan dan penanggung 

jawab tertinggi di lingkungan kampus, ketua mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:  

1. Menyusun Renstra STT Pelita Hati berdasarkan visi dan misi, serta tujuan STT Pelita Hati. 

2. Menyusun Rencana Kebijakan Anggaran (RKA). 

3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan STT Pelita Hati di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Menganugerahkan gelar akademik dan memberi ijazah dan sertifikat sesuai dengan jenis dan 

jenjang program pendidikan bergelar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Mengangkat dan memberhentikan Pembantu Ketua setelah mendapat persetujuan dari Dewan 

Penyantun. 

6. Mengangkat dan memberhentikan tenaga penunjang akademik seperti Direktur Pascasarjana dan 

Kepala Program Studi.  

7. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidik dan kependidikan serta unit kerja lainnya. 

8. Membina dan meningkatkan kemampuan dosen, tenaga penunjang akademik, tenaga penunjang  

non-akademik dan mahasiswa. 
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9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dewan Penyantun yang terdiri dari: 

laporan manajemen pengelolaan; laporan keuangan dan laporan akademik pendidikan dan segala 

laporan yang lain yang diminta oleh Dewan Penyantun. 

 

Wakil Ketua : 

Wakil Ketua yang disingkat WAKET, baik WAKET I Bidang Akademik, WAKET II Bidang Administrasi 

Keuangan dan WAKET III Bidang Kemahasiswaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diambil Ketua. 

2. Menjabarkan kebijakan Ketua yang berhubungan dengan proses pembelajaran. 

3. Merumuskan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas 

penyelenggaraan kegiatan akademik pelaksanaan penjaminan mutu. Hal di atas dituangkan dalam  

peraturan akademik dan standar akademik STT. 

 

Badan Penjaminan Mutu Akademik : 

Badan Penjaminan Mutu Akademik adalah sebuah wadah STT yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua 

dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu STT. 

Tugas BPMA adalah: 

1. Membantu pencapaian visi dan misi STT Pelita Hati melalui penjaminan mutu program akademik dan 

layanan pendidikan. 

2. Menetapkan peran seluruh komponen dalam layanan penjaminan mutu pendidikan.  

3. Menjamin seluruh komponen telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan perangkat mutu pendidikan 

yang telah ditetapkan. 

4. Mengembangkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan serta memonitor proses audit mutu 

internal. 

5. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di seluruh bagian STT Pelita Hati. 

6. Mengembangkan, mensosialisasikan dan memonitor implementasi perangkat dan panduan penjaminan 

mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan program kegiatan non 

akademik yang sifatnya umum.  

7. Melaksanakan kajian akademis terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sebagai bahan evaluasi bagi  

pengambil kebijakan tingkat Sekolah Tinggi.  

8. Menyampaikan hasil kajian akademis lembaga penjaminan mutu kepada pimpinan STT Pelita Hati dan 

kepada segenap sivitas akademika. 

 

ARAS PROGRAM STUDI 

Pada aras Program Studi, organ yang terkait dengan penjaminan mutu akademik adalah Senat STT, Pimpinan 

Prodi, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM). 

Ketua Program Studi  

Kaprodi adalah organ tertinggi Program Studi yang mengelola, mengawasi dan mengembangkan Program Studi. 

Tugas pokok Ketua Program Studi dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Menyusun kebijakan akademik dan pengembangan Prodi. 

2. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan etika Civitas Akademika Prodi. 

3. Menjabarkan otonomi keilmuan dalam bidang akademik di tingkat Prodi. 

4. Melakukan pengawasan mutu dalam penyelenggaraan Prodi 

5. Menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan akademik. 

 

Unit  Penjaminan Mutu  

UPM adalah sebuah badan di tingkat Program Studi yang  bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses 

penjaminan mutu pada Program Studi. 
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ARAS BADAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

Pada aras BPPM, organ yang terlibat dalam penjaminan mutu adalah Ketua BPPM dan Gugus Penjaminan Mutu 

(GPM)   

Pimpinan BPPM : 

Pimpinan BPPM terdiri dari Ketua BPPM yang dibantu oleh satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan 

beberapa anggota serta Gugus Penjaminan Mutu. 

BPPM  bertanggung jawab atas: 

1. Penyusunan blue print penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

2. Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

4. Perbaikan dan pengembangan proses penelitian dan pengabdian pada masyarakat  

 

Gugus   Penjaminan Mutu (GPM) 

GPM adalah sebuah badan khusus pada BPPM yang tupoksinya adalah mendorong dan mengontrol pelaksanaan 

proses penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

MEKANISME KERJA BPMA  

Mekanisme kerja BPMA-STT Pelita Hati adalah menggunakan pola “Siklus Deming,” yaitu suatu siklus yang 

terdiri dari empat langkah,  yang berputar searah jarum jam. Keempat proses langkah tersebut adalah (1) 

Perencanaan (plan)  (2) Pelaksanaan (do), (3) Evaluasi (check), dan (4) Tindakan Lanjut (action) atau Tindakan 

penyempurnaan (action) 

 

PLAN

DO

CHECK

ACTION

 

 

PDCA (Plan, Do, Check, Action) dengan menggunakan pola ini diharapkan terjadi peningkatan mutu 

yang berkelanjutan di STT Pelita Hati. 
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BAB III 

LANDASAN IDEAL PENJAMINAN MUTU  

 

3.1. Penjaminan Mutu Sebagai  Wajah Baru STT Pelita Hati 

Penjaminan  Mutu adalah instrumen yang sangat penting dan substansi dalam pengelolaan perguruan tinggi 

khususnya STT. Paling tidak ada dua fungsi utama dari Penjaminan Mutu yaitu sebagai landasan  filosofi dan 

sebagai perangkat metode kerja, sebuah sikap mental sekaligus sebuah panduan untuk bertindak. Prinsipnya 

adalah penjaminan mutu merupakan wajah baru STT Pelita Hati, yang digunakan untuk membawa STT keluar 

sebagai sebuah Sekolah Tinggi Teologi  yang otonom dan akuntabel, dengan  organisasi yang sehat, yang didorong 

oleh semangat penyempurnaan dan peningkatan mutu secara berkesinambungan, untuk membawa  STT mencapai 

posisi sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Teologi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang handal.  

3.2. Visi, Misi Dan Fungsi STT Pelita Hati 

Visi  

Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab, memiliki kualitas diri yang mumpuni dan menjunjung tinggi integritas 

serta berkomitmen menjalankan komando agung. 

Misi  

- Memperlengkapi para peserta didik dengan berbagai keterampilan ilmu teologi dan pendidikan Kristen untuk 

menjadi lulusan yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidangnya. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan pengajaran Firman yang kuat berlandaskan Alkitab untuk menjadi 

lulusan yang berkualitas dan dapat diandalkan. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan nilai-nilai luhur kehidupan Kristus agar menjadi pelayan-pelayan 

Tuhan yang memiliki integritas tinggi. 

- Mendidik dan mendorong para mahasiswa agar memiliki kerinduan yang kuat menjalankan komando agung, 

memberitakan Injil keselamatan demi menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. 

Dengan demikian Fungsi STT Pelita Hati adalah sebagai pembawa perubahan menuju masyarakat berkualitas dan 

berintegritas, dan memiliki visi Kerajaan Allah. Melalui STT Pelita Hati pendidikan, penelitian dan 

pengabdian/pelayanan pada  masyarakat dapat terealisasi secara baik dan paripurna. 

Visi, Misi Badan Penjaminan Mutu Akademik 

Visi: 

Menjadi lembaga yang unggul dan profesional dalam mengelola dan menjalankan penjaminan mutu, guna 

terpenuhinya standar mutu yang baik demi merealisasikan cita-cita STT. 

Misi:  

- Membangun model Sistem Penjaminan Mutu yang memenuhi standar nasional demi memenuhi standar 

mutu bagi kebutuhan stakeholders  

- Mengembangkan budaya akademik dengan disiplin tinggi di lingkungan kampus STT Pelita Hati 

- Mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani yang Alkitabiah dalam kehidupan segenap sivitas akademika 

STT Pelita Hati. 

3.3. Profesionalisme Pengelola Penjaminan Mutu 

Profesionalisme adalah nilai kultural yang menghargai seluruh proses dan mekanisme untuk senantiasa 

menampilkan karya terbaik secara terus menerus tanpa batas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Seorang pengelola penjaminan mutu dituntut untuk secara profesional menjalankan penjaminan mutu akademik 

secara baik dengan memperhatikan hal-hal dibawah ini: 
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a. Menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. 

b. Menyelesaikan masalah secara bersama dengan mengedepankan win-win solution. 

c. Mempunyai komitmen terhadap tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

d. Kepemimpinan yang penuh semangat dan mampu bekerja sesuai rencana. 

e. Saling percaya dan saling mendukung di antara anggota pengelola penjaminan mutu. 

f. Mengembangkan kreatifitas dan ide-ide baru yang bersifat konstruktif. 

g. Selalu berorientasi pada mutu. 

 

3.4. Kode Etik 

Kode etik pengelola penjaminan mutu merupakan aturan atau rambu-rambu bagi pengelola  penjaminan mutu 

agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai penjaminan mutu STT Pelita Hati saat menjalankan tugas 

baik di lingkungan STT maupun di luar STT. Kode etik pengelola penjaminan mutu akademik STT Pelita Hati 

meliputi : 

1. Kode etik terkait dengan profesionalismenya 

a. Akuntabel 

b. Bertanggungjawab 

c. Cermat 

d. Disiplin 

e. Efisien dan Efektif 

2. Kode etik terkait dengan Lembaga 

Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati. 

3. Kode etik terkait dengan mahasiswa 

Menghargai dan melayani mahasiswa sebagai stakeholders. 

4. Kode etik terkait dengan masyarakat 

Menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan mitra kerja. 

3.5. Atmosfer Akademik 

Proses pengelolaan STT akan berjalan baik dan lancar sesuai harapan apabila tercipta atmosfir akademik yang 

baik dan kondusif. Dengan kata lain “atmosfir akademik” suatu STT akan sangat berpengaruh pada maju dan 

mundurnya STT. Untuk itu adalah wajib menjaga suasana belajar mengajar yang kondusif dan akademik. Dan 

untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan disiplin tinggi dari semua pihak yang terkait.  
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BAB IV 

STANDAR PENJAMINAN MUTU 

 

Standar penjaminan mutu berpedoman pada kegiatan akademik dan non akademik yang  dilakukan secara mandiri, 

efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka memenuhi standar permintaan dan kepuasan stakeholders.  

Standar penjaminan mutu dibedakan antara standar mutu pengelola penjaminan mutu  dan standar mutu 

pengelolaan penjaminan mutu yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindakan peningkatan. 

4.1. Standar Mutu Pengelola Penjaminan Mutu 

Tabel 2.  Standar Mutu Pengelola Penjaminan Mutu 

No. Kriteria Indikator 

1 Memiliki integritas  a. Jujur dan dapat dipercaya 

b. Menjaga nama baik STT  

c. Adanya keterbukaan dalam menjalankan tugas 

d. Dalam menjalankan tugas berpegang pada prinsip-prinsip atau 

peraturan yang sudah ditetapkan. 

2 Memiliki pengalaman kerja Pernah terlibat dalam pengelolaan akademik STT 

3 Memiliki komitmen  a. Menjabarkan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama 

b. Merumuskan metode yang tepat dan dikomunikasikan kepada 

seluruh unsur pengelola STT Pelita Hati 

c. Merumuskan prosedur penjaminan mutu 

4 Berwawasan luas a. Mengembangkan terobosan-terobosan baru untuk 

pengembangan STT Pelita Hati 

b. Peka terhadap perubahan-perubahan diluar kampus 

c. Berorientasi pada mutu 

 

4.2. Standar Mutu Pengelolaan Penjaminan Mutu 

Standar mutu pengelolaan atau penyelenggaraan penjaminan mutu, terdiri dari : 

a. Standar mutu perencanaan  

b. Standar mutu pelaksanaan  

c. Standar mutu pengawasan 

d. Standar mutu peningkatan  

Tabel 3.  Standar Mutu Perencanaan 

No. Kriteria Indikator 

1 Perencanaan Prioritas Perlu adanya kebijakan skala prioritas perencanaan yang jelas dan 

terukur sesuai kebutuhan 

2 Tujuan dan sasarn Adanya tujuan dan sasaran yang konkret untuk menentukan sistem 

dan proses yang akan dilakukan 

3 Visi dan Misi dalam perencanaan a. Adanya perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang sesuai visi dan misi STT 

b. STT Pelita Hati harus mempunyai RIP yang dituangkan dalam 

RENSTRA yang jelas dan transparan 

4 Perencanaan kebijakan dasar tentang 

pengelolaan dan pengembangan 

akademik 

Memiliki kebijakan penyelenggaraan pengembangan akademik 

yang tertulis yang menjabarkan seluruh proses dan sistem yang 

menjadi kegiatan dan langkah-langkah operasional  
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5 Merencanakan pembagian dan 

penjabaran kerja 

Menentukan siapa-siapa yang mempunyai wewenang dalam 

menentukan kebijakan. 

6 Sosialisasi kebijakan Mendokumentasikan dan mensosialisasikan kebijakan 

7 Prosedur pengambilan kebijakan a. Tersedia prosedur dalam mengambil kebijakan 

b. Kebijakan harus tegas dan transparan 

c. Adanya prosedur untuk merealisir kebijakan 

8 Asas keterbukaan Adanya keterbukaan atas kebijakan, regulasi, program dan 

kegiatan untuk diketahui dan dimengerti sivitas akademik (open 

management) 

9 Adanya perencanaan penjaminan mutu a. Adanya anggaran dalam perencanaan penjaminan mutu 

b. Adanya rencana monitoring dan evaluasi 

10 Perencanaan pengembangan kegiatan 

ilmiah 

Perencanaan tersediannya pusat penelitian mengembangkan 

kegiatan ilmiah demi mencapai visi dan misi STT 

11 Perencanaan pengabdian pada 

masyarakat 

Pengabdian pada masyarakat yang terencana dan terintegrasi yang 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

12 Perencanaan publikasi hasil penelitian Hasil penelitian dipublikasikan secara berkala minimal 2 kali 

setahun. 
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Tabel 4.  Standar Mutu Pelaksanaan 

No. Kriteria Indikator 

1 Adanya upaya meningkatkan komitmen 

pada tujuan dan membangun suasana 

kerja yang kondusif 

Pimpinan berusaha agar Sivitas Akademika paham dan dapat 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan, 

regulasi, dan program yang telah ditetapkan oleh pimpinan. 

2 Akuntabilitas a. Pimpinan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif yang 

memotivasi Sivitas Akademika untuk bekerja secara produktif 

dalam mencapai visi dan misi STT 

b. Pimpinan memilik tanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya 

3 Sistem Penjaminan Mutu Akademik a. Adanya unit penjaminan mutu baik di tingkat STT, Prodi, dan 

bagian-bagian lainnya. 

b. Adanya anggaran untuk program PMA yang terintegrasi. 

4 Peningkatan Mutu Adanya monitoring dan evaluasi guna untuk peningkatan mutu 

secara terus menerus 

5 Penyelenggaraan Akademik Tersedia rumusan tertulis tentang peraturan akademik yang 

memuat: sistem tata nilai, tata tertib, biaya pendidikan, 

administrasi akademik, pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat, yang dituangkan dalam panduan akademik tahunan 

6 Dokumentasi Setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses 

oleh civitas Akademika 

 

Tabel 5.  Standar Mutu Pengawasan 

No. Kriteria Indikator 

1 Pengawasan terhadap pelaksanaan Melakukan pengawasan terhadap program yang telah ditetapkan, 

apakah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur teknis yang telah 

ditetapkan. 

2 Evaluasi diri Melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil produk dengan 

analisa SWOT 

 

Tabel 5.  Standar Mutu Peningkatan 

No. Kriteria Indikator 

1 Evaluasi dan Analisa Adanya analisa terhadap hasil-hasil evaluasi untuk mengetahui 

area-area yang masih terkendala dan mencari solusi serta 

terobosan-terobosan baru demi perbaikan dan peningkatan mutu. 

2 Peningkatan mutu SDM pelaksana SPMA Adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan mutu SDM pelaksanaan SPMA 

3 Melakukan proses  “siklus deming” Mengefektifkan dan merealisasikan “siklus deming” 
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BAB V 

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 

DAN PENGELOLAANNYA 

 

 

Manajemen mutu akademik STT Pelita Hati mengikuti pola kerja ”Siklus Deming”. Siklus ini terdiri dari empat 

komponen pokok, yaitu Plan (perencanaan), Do (pelaksanaan), Check (evaluasi), Action  (tindakan lanjutan). 

Dengan menjalankan proses ini akan tercapai satu kondisi yang stabil dan terukur serta peningkatan mutu secara  

berkesinambungan. 

 

PERENCANAAN
· Visi & Misi

· Kebijakan & Peraturan

· Tujuan & Rencana Strategis

· Penentuan/Penyesuaian Standar

IMPLEMENTASI & PENGAWASAN
· Masukan

· Proses

· Keluaran

EVALUASI INTERNAL/DIRI
· Masukan

· Proses

· Keluaran

EVALUASI EKSTERNAL
· Tinjauan Pakar Sejawat

· Akreditasi

TINDAKAN
· Perbaikan Mutu

· Peningkatan Mutu

· Penyesuaian Prosedur

 

 

5.1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen. Kegiatan ini mencakup  penyusunan 

perencanaan, penyusunan strategi dan penyusunan  pelaksanaan. 

Penyusunan Perencanaan 

Langkah penyusunan perencanaan adalah: 

1. Menetapkan arah atau sasaran 

2. Menentukan skala prioritas. 

3. Menetapkan target. 

Penyusunan Strategi 

Penyusunan strategi meliputi: 

1. Melakukan pemetaan. 

2. Menetapkan struktur dan prosedur pelaksanaan. 

3. Menentukan unit-unit kerja 

4. Menentukan tugas masing-masing unit (job description) 

5. Menentukan aturan-aturan (role of the game) akuntabilitas. 

6. Menentukan mekanisme kerja dan koordinasi. 

7. Menentukan mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. 

Rencana Pelaksanaan 
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Hal-hal yang perlu direncanakan adalah: 

1. Siapa yang melaksanakan. 

2. Bagaimana melaksanakannya. 

3. Kapan dilaksanakan. 

 

5.2. Pelaksanaan 

Pembentukan unit penjaminan mutu akademik di tingkat STT diputuskan melalui  Surat Keputusan Ketua dan  

diberi nama Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA). Di Tingkat Prodi diberi nama Gugus  Penjaminan Mutu 

(GPM) yang dibentuk oleh Ketua dan Senat yang berfungsi  sebagai penyelenggara penjaminan mutu akademik 

di tingkat Prodi. Unit ini yang bekerja di bawah Ketua program Studi dan berfungsi sebagai penyelenggara 

penjaminan mutu akademik di  tingkat Departemen. 

Untuk melaksanakan kegiatan evaluasi penjaminan mutu, perlu dibentuk satu unit yang mandiri (independent). 

Kalau memungkinkan anggota dari unit ini adalah mereka yang tidak menduduki jabatan struktural di STT.  Akan 

tetapi kalau hal ini tidak memungkinkan, maka seorang pejabat boleh menjadi anggota dengan ketentuan yang 

bersangkutan tidak boleh mengevaluasi unit yang dipimpinnya. Unit kerja ini disahkan oleh Ketua dengan sebuah 

Surat Keputusan. 

Mekanisme koordinasi antara Ketua, Pembantu Ketua dan Program Studi 

a. Ketua Program Studi melaporkan kepada Waket I dan BPMA evaluasi proses pembelajaran yang  telah 

dilaksanakan bersama UPM. 

b. Wuket I menerima laporan audit mutu internal. Selanjutnya laporan  tersebut diteruskan ke Senat STT. 

c. Senat STT akan mempelajari laporan dari Waket I. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

Senat STT  dapat menentukan kebijakan serta peraturan baru untuk Prodi. 

d. Senat memberikan laporan penyelenggaraan akademik Prodi kepada Ketua dan BPMA dua kali dalam  

setahun, yaitu selambat-lambatnya sebulan setelah semester berakhir. 

e. BPMA meminta surat perintah kepada Ketua untuk melakukan klarifikasi/evaluasi  kepada Program 

Studi. 

f. Hasil klarifikasi/evaluasi disampaikan kepada Ketua, Senat dan Program Studi. 

 

Mekanisme Penentuan Kebijakan 

Kebijakan dan sistem pengelolaan penyusunan kebijakan hingga pengambilan keputusan adalah pedoman stratejik 

yang berfungsi sebagai penunjuk arah dalam pengembangan institusi. Kebijakan diperlukan untuk memberi 

petunjuk tentang  kegiatan yang harus dilakukan segera untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan.  

Kebijakan yang dihasilkan harus mendukung visi, misi, dan tujuan institusi serta dipahami secara baik oleh 

anggota institusi, dengan tetap mengedepankan penjaminan mutu, baik itu mutu pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian pada masyarakat. 

Kebijakan institusi ditujukan agar tatalaksana institusi terlaksana dengan baik sesuai dengan  tujuan STT itu 

sendiri. STT sebagai institusi yang berfungsi melaksanakan pendidikan dan penelitian,  memerlukan tata laksana 

yang terprogram agar dapat melaksanakan pendidikan dan penelitian yang mendukung cita-cita lembaga  secara 

konsisten, efisien dan efektif untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan profesional yang berdaya saing tinggi. 

Tata kelola disusun untuk memberikan arah dalam pelaksanaan, pengembangan dan menjaga jalannya institusi 

agar tetap sesuai dengan tujuan dan misi utamanya. Tata kelola diatur dalam suatu  kebijakan. Kebijakan ditujukan 

baik kepada pelaksana institusi (pamong), anggota institusi dan kepada  elemen pendukung lainnya. 

Dalam struktur lembaga STT Pelita Hati, kebijakan akademik merupakan tugas dan wewenang  Ketua atas usulan 

Senat. Kebijakan yang diambil harus mendapat persetujuan Yayasan sebelum diimplementasikan. 

Jenis kebijakan   

Kebijakan merupakan instrumen dalam suatu sistem organisasi, sistem dapat berjalan  sesuai tujuan atau misi 

utamanya jika dikelola dengan kebijakan-kebijakan yang searah dengan tujuan dan cita-cita lembaga. Kebijakan 

di tingkat STT antara lain adalah kebijakan  yang terkait dengan: 

1. Sumber daya akademik, non-akademik dan mahasiswa serta materi  pendukung lainnya. 

2. Tata kelola proses pendidikan dan penelitian yang menjadi misi utama STT. 
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3. Standar administrasi keuangan dari seluruh proses pendidikan dan penelitian di STT. 

4. Kebijakan moral dan etika STT yang harus menjaga akuntabilitas perannya di masyarakat. 

Dalam menentukan kebijakan, manajemen akademik bertugas merumuskan arah dan dasar  pemikiran kebijakan 

itu seperti yang tertuang dalam Statuta STT, mendokumentasikan dan mensosialisasikan kebijakan dan 

meningkatkan komitmen untuk  melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. 

5.3. Evaluasi Diri Penjaminan Mutu 

Evaluasi Internal mencakup analisa dari jalannya proses akademik serta mempelajari laporan evaluasi diri 

institusi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan untuk melakukan verifikasi data dan isi 

laporan evaluasi diri, baik yang terkait dengan proses penyelenggaraan maupun hasil kinerja institusi. Kegiatan 

verifikasi data disebut sebagai kegiatan audit, asesmen dan diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan audit, asesmen dan 

evaluasi disajikan terpisah dari buku pedoman ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi diri adalah 

seperti di bawah ini. 

Pengertian 

Evaluasi Diri dalam penjaminan mutu adalah satuan langkah evaluasi  internal yang diupayakan oleh STT Pelita 

Hati demi mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kondisi  internal kebijakan dan 

penentuan kebijakan, perencanaan,  kepemimpinan, dokumentasi,  mekanisme kerja dan kinerja setiap unit serta 

sistem  monitoring terhadap  penyelenggaraan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya. 

Evaluasi Diri menghasilkan perspektif mendalam tentang tujuan dan sasaran dari STT dan seberapa jauh telah 

tercapai. Hal tersebut berkaitan dengan  pertanyaan di bawah ini: 

1. Mengapa kita melakukan apa yang kita buat? Apakah kita telah melakukan hal yang benar ? 

2. Apakah kita melakukan hal yang benar dengan cara yang benar ? 

3. Apakah kita mempunyai instruksi yang jelas dan rinci tentang proses/mekanisme demi mewujudkan 

apa yang sesungguhnya kita inginkan ? 

4. Apakah kita telah benar-benar mencapai apa yang kita inginkan ? 

Unit Pelapor 

1. Tingkat Program Studi............ ......... Ketua Program Studi 

2. Tingkat Senat/Lembaga  ...................Ketua Senat/Waket 

3. Tingkat STT           ............................Ketua STT 

 

Jadwal Pelaporan Evaluasi Diri 

1. Tingkat Program Studi .................... 2 x setahun, awal semester dan di akhir semester 

2. Tingkat Senat/Lembaga ..................1 x setahun, di awal tahun akademik baru 

3. Tingkat STT             .........................2 x setahun, di awal dan di akhir tahun. 

5.4. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

 

Analisis Komponen Mutu Manajemen Akademik 

1. Setiap komponen mutu di atas dianalisa dan dibandingkan dengan kriteria dan indikator maupun  

mekanisme kerja yang tertera dalam bab IV Standar Mutu Manajemen Akademik. 

2. Analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing komponen mutu 

Hal-hal yang perlu diperbaiki 

Penemuan kelemahan dari hasil analisa komponen mutu tersebut di atas, perlu diperbaiki dan dalam bab ini 

memuat rangkuman komponen-komponen mutu yang perlu diperbaiki 

Rencana Perbaikan Komponen Penjaminan Mutu 

Memuat rencana perbaikan mutu berdasarkan hasil analisa tentang butir-butir mutu yang perlu diperbaiki disertai 

jadwal kegiatan dan personalia penanggung jawab kegiatan dan rencana anggaran  belanja. 
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Daftar Isi Laporan Evaluasi Diri Penjaminan Mutu 

1. Tim Penyusun 

2. Kata Pengantar 

3. Deskripsi Komponen Penjaminan Mutu 

4. Analisa Komponen Mutu  

5. Rencana Perbaikan Mutu (jadwal kegiatan, pelaksana dan rencana biaya pelaksanaan) 

6. Lampiran 

5.5. Perbaikan dan Penyempurnaan 

Setelah dilakukan analisa mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing komponen manajemen  mutu, 

maka akan diadakan penyusunan perencanaan kembali sebagai perbaikan. Komponen-komponen mutu yang perlu 

diperbaiki sesuai dengan renstra serta bepedoman pada visi,  misi dan tujuan STT Pelita Hati. Dengan demikian 

akan tercapai perbaikan secara berkesinambungan 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Penjaminan mutu pada  STT Pelita Hati  berpedoman pada prinsip pelayanan akademik dan pendukungnya yang  

dilakukan sesuai standar, permintaan dan kepuasan para stakeholders serta diselenggarakan dengan  prinsip 

efektifitas dan efisiensi. Adanya penyelenggaraan penjaminan mutu yang efektif dan efisien, STT Pelita Hati 

berusaha  memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pihak terkait dan membangun atmosfer akademik untuk 

mencapai  visinya sebagai lembaga pendidikan Teologi yang dapat berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara 

khususnya kalangan gereja dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan profesional dalam artian 

tenaga-tenaga siap pakai dan menjawab kebutuhan. 

Mengingat pentingnya sistem penjaminan  bagi penjaminan mutu akademik dan kegiatan lainnya, maka dipandang 

perlu meningkatkan peran serta BPMA (di tingkat STT), GPM (tingkat Senat/Lembaga) dan UPM (di tingkat 

Prodi) agar lembaga dalam hal ini STT Pelita Hati dapat eksis bahkan maju dan berkembang baik secara kuantitas 

maupun kualitas. 
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KATA PENGANTAR 

Sistem Penjaminan Mutu Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengelolaan dan pengengembangan suatu perguruan tinggi. Karena itu STT Pelita Hati mengambil 

kebijakan untuk menggunakan instrumen ini, selain sebagai tuntutan otoritas pemerintah. Sistem 

Penjaminan Mutu Akademik sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kualitas yang konsisten 

dan berkesinambungan bagi penyelenggaraan akademik STT demi untuk kepuasan konsumennya. 

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik ini tentu tidak mudah, untuk itu diperlukan komitmen 

dan kerja keras dari semua pihak, mulai dari merencanakan standar mutu yang diinginkan, 

perencanaan mekanisme pemenuhan mutu, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindakan 

peningkatan mutu.   

Proses kegiatan ini akan berjalan dengan baik apabila adanya petunjuk atau pedoman yang jelas dan 

terukur yang akan membimbing STT kepada pencapaian sasaran yang diharapkan. 

Badan Penjaminan Mutu (BPM) STT Pelita Hati, dengan segala kemampuannya telah  berupaya 

menyediakan atau mewujudkan pedoman-pedoman yang akan digunakan dalam operasional Sistem 

Penjaminan Mutu Akademik. Salah satu pedoman yang disusun BPM adalah Buku Manual Standar 

Identitas ini, yang isinya terkait dengan: 

1. Visi, Misi, Lembaga, STT dan Program Studi 

2. Penyusunan Rencana Strategi STT, Lembaga, dan Program Studi 

3. Logo 

4. Mars 

5. Kerohanian  

Buku manual standar identitas ini tentu masih banyak kekurangan dan mungkin jauh dari harapan, 

sebab itu dibutuhkan kritik dan saran serta masukan-masukan dari pihak-pihak terkait demi hasil yang 

lebih baik ke depan. Akhirnya kami mengharapkan agar supaya jerih paya dari BPMA membawa 

dampak positif dan signifikan bagi perkembangan STT Pelita Hati. 

 

 

Denpasar,05 September 2017 

Ketua,  

 

        

 

    Dr. Novi Hans Maki, M.Th 
    NIDN: 2305117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati adalah lembaga perguruan tinggi yang memiliki fungsi dan 

kompetensi menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi khususnya bidang 

teologi. Di samping melaksanakan fungsi tersebut di atas, perguruan tinggi juga menjadi salah 

satu pilar dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa dalam konteks mencerdaskan kehidupan 

bangsa, serta membangun masyarakat yang bermoral, beretika dan bertakwa. 

Peran lembaga pendidikan yang demikian penting tersebut harus didukung dengan upaya dan 

kesungguhan dalam meningkatkan mutu, daya saing, tata kelola yang baik serta akuntabilitas 

agar benar-benar dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera. 

Ruang lingkup akademik lembaga pendidikan tinggi dicakup dalam istilah Tri Dharma perguruan 

tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan melihat peran 

lembaga pendidikan yang begitu strategis maka STT Pelita Hati  memberikan penekanan pada 

komponen  input, proses dan output. 

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugas diatas harus 

memiliki identitas khusus atau ciri khas tertentu yang berbeda dengan perguruan tinggi lain, 

sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan dengan mudah diidentifikasi 

oleh masyarakat melalui identitas yang melekat pada dirinya. 

 

1.2. Tujuan  

Buku Pedoman ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Yayasan, STT, Program Studi dan 

Unit-Unit lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak menyimpang dari pedoman 

yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. 

 

 

1.3. Sasaran 

Dengan adanya Pedoman Penjaminan Pengelolaan ini, maka diharapkan akan terjadi proses 

tata kelola yang baik dan bermutu yang sejalan dengan prinsip Tri Dharma perguruan tinggi demi 

menghasilkan output yang berkualitas sesuai harapan semua pihak terkait.  
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BAB III 

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN MUTU STANDAR IDENTITAS 

Dalam penetapan, pemenuhan dan pengendalian mutu standar identitas STT Pelita Hati     dirumuskan  

sebagai berikut : 

Tabel 1 : Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 

 

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Perumusan 
Visi, Misi, 
Tujuan dan 
Sasaran STT. 

Ketua membentuk tim 
perumus yang 
melibatkan pihak 
Yayasan dan 
kemudian merumuskan 
visi, misi, tujuan dan 
sasaran STT. 

1. Tim merumuskan visi STT dengan 
ketentuan : 
a. Mengedepankan nilai-nilai 

Alkitabiah 
b. Mengandung  nilai-nilai STT PH 
c. Dirumuskan secara ringkas dan 

jelas 
d. Dirumuskan dengan 

menerapkan kajian studi 
etimologi 

e. Menggunakan bahasa dan style 
yang komunikatif 

f. Dirumuskan dengan analisa 
SWOT 

2. Tim merumuskan misi  STT 
dengan kriteria : 
a. Tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai kebangsaan dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

b. Mencerminkan nilai-nilai dasar 
STT 

c. Sejalan dengan visi STT 
d. Menyebutkan karakteristik jenis 

jasa yang ditawarkan STT 
e. Menyebutkan dengan jelas dan 

rinci prioritas STT 
3. Tim merumuskan tujuan dan 

sasaran STT sejalan dengan visi 
dan misi STT dengan kriteria : 
a. Jelas dan konkret 
b. Terukur 
c. Strategis 
d. Menjawab kebutuhan 

2. Pimpinan STT harus 
mengevaluasi rumusan visi 
apakah sudah memenuhi kriteria 
yang ditentukan atau tidak.  

3. Pimpinan STT harus 
mengevaluasi rumusan misi 
apakah sudah memenuhi kriteria 
yang sudah ditentukan atau tidak. 

4. Pimpinan STT harus 
mengevaluasi rumusan tujuan dan 
sasaran  apakah sudah sejalan 
dengan visi dan misi atau tidak.  

5. Pimpinan STT memberikan 
koreksi dan usulan yang 
diperlukan untuk penyempurnaan 
rumusan visi,misi , tujuan dan 
sasaran STT 

 
 
 

2 Penetapan  
Visi, Misi, 
Tujuan, 
Sasaran STT, 

Ketua menetapkan visi, 
misi, tujuan dan 
sasaran STT. 

Ketua harus melakukan lokakarya 
untuk membahas hasil kerja tim dan 
menetapkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran STT dengan melibatkan : 

a. Tim perumus 
b. Pengurus Yayasan 
c. Para pimpinan STT Pelita Hati 
d. Pengurus Senat dan Dosen-

dosen 
e. Staf administrasi STT Pelita Hati 

1. Tim perumus harus membuat 
catatan-catatan atas koreksi atau 
saran peserta untuk  
penyempurnaan visi, misi, tujuan 
dan sasaran STT. 

2. Tim perumus melakukan 
penyempurnaan rumusan visi, 
misi, tujuan dan sasaran STT  
setelah mengkaji setiap koreksi 
atau usul dari peserta lokakarya. 

3 Sosialisasi   
visi dan misi 
STT. 

Ketua  harus 
mensosialisasikan visi 
dan misi STT kepada 
seluruh warga kampus 

Ketua dan Wakil Ketua 
mensosialisasikan visi dan misi STT 
kepada  seluruh warga kampus 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
a. Membuat satu papan besar dalam 

kampus yang berisi visi dan misi 
STT 

Ketua dan Wakil Ketua memantau dan 
mengevaluasi apakah sosialisasi 
sesuai rencana atau tidak serta 
mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan. 
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b. Menempel visi dan misi STT, pada 
ruang kantor , ruang pertemuan 
dan ruang kelas. 

c. Mensosialisasikan visi dan misi 
pada saat kegiatan penerimaan 
mahasiswa baru. 

4 Penetapan 
visi, misi, 
tujuan dan 
sasaran 
lembaga/unit 

Setiap kepala 
lembaga/unit harus 
menetapkan visi, misi, 
tujuan dan sasaran 
lembaga/unit yang 
sejalan dengan visi, 
misi, tujuan dan 
sasaran STT. 

2. Setiap kepala lembaga/unit harus 
menindak lanjuti visi, misi, tujuan 
dan sasaran STT dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Merumuskan visi, misi, tujuan 

dan sasaran lembaga/unit yang 
sejalan dengan  visi, misi tujuan 
dan sasaran STT 

b. Kriteria penyusunan visi dan 
misi lembaga/unit  harus 
merujuk kepada kriteria 
penyusunan visi dan misi STT 

c. Penetapan visi, misi, tujuan dan 
sasaran lembaga/unit dilakukan 
dalam suatu lokakarya kerja. 

d. Mensosialisasikan visi, misi, 
tujuan dan sasaran 
lembaga/unit kepada warga 
kampus yang berada pada 
setiap lembaga/unit 

 

1. Ketua lembaga/unit harus 
mengevaluasi rumusan visi apakah 
sudah memenuhi kriteria yang 
sudah ditentukan atau belum.  

2. Ketua lembaga/unit  harus 
mengevaluasi rumusan misi apakah 
sudah memenuhi kriteria yang 
sudah ditentukan atau belum. 

3. Ketua lembaga/unit  harus 
mengevaluasi rumusan tujuan dan 
sasaran  apakah sudah sejalan 
dengan visi dan misi lembaga/unit 
atau belum.  

4. Ketua lembaga/unit memberikan 
koreksi dan usulan yang diperlukan 
untuk penyempurnaan rumusan 
sebelum ditetapkan sebagai visi, 
misi, tujuan dan sasaran lembaga 
/unit.  

 

5 Sosialisasi   
visi dan misi 
lembaga/unit. 

Ketua lembaga/unit 
mensosialisasikan visi 
dan misi lembaga/unit 
kepada seluruh warga 
kampus yang berada 
dibawah lembaga/unit 
tersebut. 

Ketua lembaga/unit mensosialisasikan 
visi dan misi lembaga/unit  dengan 
cara-cara sebagai berikut : 
a. Menempatkan visi dan misi 

lembaga/unit, pada ruang kantor , 
ruang pertemuan dan ruang kelas 
yang berada dalam lingkungan 
lembaga/unit 

b. Mensosialisasikan visi dan misi 
pada saat kegiatan penerimaan 
mahasiswa baru. 

Ketua lembaga/unit harus memantau 
dan mengevaluasi apakah sosialisasi 
sesuai rencana atau tidak serta 
mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan. 

6 Rencana 
Strategi 
(RENSTRA) 
STT. 

Ketua dan seluruh 
jajarannya menetapkan 
langkah strategi dan 
program yang akan 
dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan dan 
sasaran STT dalam 
kurun waktu tertentu. 
 

Ketua dan seluruh jajarannya 
membuat strategi dan program yang 
akan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan dan sasaran STT Pelita Hati 
dalam kurun waktu 5 tahun dengan 
kriteria sebagai berikut  : 
a. Merumuskan langkah-langkah 

strategi yang digunakan untuk 
mencapai visi dan misi STT 

b. Membuat program yang mengarah 
kepada pencapaian visi dan misi 
STT 

c. Mempunyai sasaran yang akan 
dicapai dan terukur 

d. Disusun berdasarkan analisa 
SWOT 

e. Rencana strategik disusun dalam 
sebuah dokumen/buku. 

1. Ketua harus mengevaluasi apakah 
rencana strategik sudah mengarah 
kepada pencapaian visi dan misi 
STT. 

2. KETUA membuat koreksi terhadap 
kekurangan-kekurangan rencana 
strategi supaya mengarah kepada 
pencapaian visi dan misi STT PH 

7 Rencana 
Strategi 
lembaga/unit. 

Ketua lembaga/unit 
harus memiliki strategi 
dan program yang 
akan dilaksanakan 
untuk mencapai tujuan 
dan sasaran 
lembaga/unit  dalam 
kurun waktu tertentu. 
 

Ketua lembaga/unit menentukan 
strategi dan program yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
dan sasaran lembaga/unit dengan 
kriteria sebagai berikut  : 
a. Memiliki langkah strategi untuk 

mencapai visi dan misi 
lembaga/unit 

b. Memiliki program yang terarah 
pada pencapaian visi dan misi 
lembaga/unit 

1. Ketua lembaga/unit harus 
mengevaluasi apakah rencana 
strategi dan program-programnya 
sudah mengarah kepada 
pencapaian visi dan misi 
lembaga/unit 

2. Ketua lembaga/unit membuat 
koreksi terhadap kekurangan-
kekurangan rencana strategik 
supaya mengarah kepada 
pencapaian visi dan misi STT 
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c. Selaras dengan rencana strategi 
STT 

d. Mempunyai sasaran jelas yang 
akan dicapai dan terukur 

e. Disusun berdasarkan hasil analisa 
SWOT 

8 Perencanaan 
Logo 

Pengurus Yayasan 
bersama Pimpinan 
STT secara bersama-
sama membuat dan 
menetapkan logo STT 
Pelita Hati 

Pengurus Yayasan bersama Pimpinan 
STT secara bersama-sama membuat 
dan menetapkan logo/  STT Pelita Hati 
dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Mempunyai bentuk tertentu 
b. Mempunyai ukuran dan warna 

tertentu sebagai standar 
c. Setiap detailnya mempunyai makna 

tertentu yang merepresentasikan 
keberadaan STT Pelita Hati 

d. Ukuran, warna dan makna dari logo 
standar harus ditetapkan oleh surat 
keputusan Ketua. 

Pimpinan STT Pelita Hati mengevaluasi 
dan mengadakan perbaikan bila 
diperlukan pada logo hasil desain. 

9 Penggunaan 
Logo 

Setiap unsur Pimpinan 
Lembaga dan Unit-Unit 
lainnya harus 
menggunakan logo 
dalam kegiatan dinas 

Ketua, Puket, Kaprodi dan Ketua Unit 
harus menggunakan logo dalam 
bentuk : 
a. Surat-surat berharga 
b. Kop Surat 
c. Bendera 
d. Sampul Surat menyurat 
e. Buku-buku panduan 
f. Spanduk dll 

1. Ketua, Waket, Kaprodi dan Ketua 
Unit harus mengawasi dan 
mengevaluasi penggunaan logo 
dan mengadakan perbaikan bila 
diperlukan. 

2. Ketua, Waket, Kaprodi dan Ketua 
Unit sesuai kewenangannya 
masing-masing mengambil 
tindakan tegas apabila ada pihak 
yang menggunakan logo yang 
tidak berhubungan dengan 
kegiatan dinas STT. 

10 Mars STT 
Pelita Hati 

Yayasan bersama 
Pimpinan STT 
membuat lagu Mars 
STT yang dinyanyikan 
dalam upacara-
upacara/kegiatan dinas 
STT Pelita Hati 

Yayasan bersama Pimpinan STT 
menyusun lagu Mars STT Pelita Hati 
dengan kriteria dan ketentuan sebagai 
berikut  : 
a. Mengandung nilai-nilai kristiani dan 

Alkitabiah 
b. Mengandung visi, misi, tujuan dan 

sasaran STT pelita hati 
c. Mengandung nilai-nilai kebangsaan 
d. Dinyanyikan dalam setiap kegiatan 

upacara kedinasan STT Pelita Hati 
e. Lagu Mars dan penggunaannya 

harus ditetapkan oleh Ketua. 

1. Ketua STT harus mengevaluasi 
kriteria lagu Mars STT Pelita Hati 
dan melakukan perbaikan apabila 
dipandang perlu. 

2. Ketua harus mengevaluasi dan 
membuat kebijakan dalam acara 
apa saja lagu Mars ini dinyanyikan.  

11 Kerohanian Ketua mengangkat 
Pengurus Kerohanian 
Kampus dalam 
mengelola ibadah-
ibadah kampus demi 
peningkatan rohani 
warga kampus 

Pengurus Kerohanian Kampus harus 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Membuat jadwal dan melaksanakan 

ibadah untuk pejabat struktural 
b. Membuat jadwal dan melaksanakan 

ibadah civitas akademika dan staff 
c. Bekerja sama dengan prodi untuk 

membuat jadwal khusus untuk 
ibadah civitas akademika dan staff. 

d. Melaksanakan ibadah hari raya 
kristiani 

 

1. Ketua harus memantau apakah 
pelaksanaan ibadah oleh seluruh 
pejabat struktural berjalan 
dengan baik. Dan perlu adanya 
tindakan apabila tidak berjalan 
sebagaimana mestinya 

2. Waket, Kaprodi dan Kepala Unit 
sesuai kewenangannya masing-
masing memantau kehadiran 
dosen, mahasiswa dan staff 
dalam setiap pelaksanaan ibadah 
serta mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan 
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BAB V 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  

MUTU STANDAR IDENTITAS 

 

5.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan Mutu Standar Identitas  merupakan fondasi dan intisari suatu lembaga perguruan 

tinggi yang mencakup seluruh proses tata kelola STT Pelita Hati. Standar Mutu Identitas sangat 

diperlukan dalam menentukan arah jalannya penyelenggaraan STT Pelita Hati, dimana dengan 

adanya instrumen ini diharapkan nyawa STT Pelita hati terus hidup, meningkat dan berkembang.  

Demi menjaga eksistensi kestabilan mutu tata kelola STT, diperlukan evaluasi yang 

berkesinambungan. Evaluasi yang dimaksud menggunakan prinsip “siklus deming” yang terdiri 

atas Perencanaan (plan), Pelaksanaan (do), Evaluasi (check) dan Perbaikan atau 

Penyempurnaan (action). 

Berikut ini disajikan diagram siklus penjaminan mutu standar identitas. 

Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Pengelolaan 

 

Perumusan Standar Mutu 

Identitas

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Perencanaan 

· Implementasi perencanaan

· Proses

· Kinerja

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan standar mutu 

identitas

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

Evaluasi standar dilakukan satu kali dalam setahun dengan berfokus pada : 

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan. 

2. Tingkat Implementasi  
3. Proses yang Dilakukan 

4. Hasil Kinerja 

5.2. Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi akan memberikan gambaran yang jelas sudah sejauh mana tingkat keberhasilan 

implementasi yang diraih dan di area-area mana saja yang masih perlu adanya perbaikan-

perbaikan. Metode evaluasi yang digunakan dalam hal ini ini adalah dengan menggunakan 

metode SWOT analysis. Dengan sistem ini diharapkan proses evaluasi akan terjamin kualitas dan 

hasil konkretnya, demi STT yang lebih baik ke depan. 

 

5.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 
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Dalam rangka efektifitas kegiatan pemenuhan dan pengendalian Standar Identitas  dibutuhkan 

instrumen petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 

 

 

 

Tabel 2.  Pedoman Petunjuk Pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual Mutu Manual Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Dokumen Borang 

1 Tujuan & Sasaran 
STT Pelita Hati 

   Statuta Checklist 

2 Tujuan & Sasaran 
Lembaga/Unit 

   Statuta 
Visi, Misi STT 

Checklist 

3 Rencana Strategi 
STT. 

   Statuta Checklist 

4. Rencana Strategi 
Lembaga/Unit 

   Statuta 
Renstra STT 

Checklist 

5. Logo    Statuta Standar Logo Checklist 

6 Mars STT PH    Mars STT PH Checklist 

7. Kerohanian    Jadwal Borang 
evaluasi 
pelaksanaan 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dalam sistim penjaminan mutu di STT Pelita Hati, unsur IDENTITAS  merupakan hal yang paling utama 

dan mendasar. Tanpa standar Identitas yang baik dan terencana, tentu STT Pelita hati tidak akan dapat 

mencapai sesuatu yang maksimal yang sesuai dengan keinginan dan tujuan dari STT. Untuk itu 

bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelesaikan Standar Identitas ini 

sehingga STT Pelita Hati telah memiliki patokan yang jelas mengenai identitas/wajah STT Pelita Hati.  

Pedoman ini akan memberi tuntunan bagi segenap sivitas akademika STT Pelita Hati terutama para 

pengelola untuk menerapkan standar identitas ini  dalam melaksanakan manajemen mutu pengelolaan 

yang pada  akhirnya akan mengarah kepada tercapainya visi misi STT Pelita Hati. 
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KATA PENGANTAR 

Setiap  perguruan tinggi mempunyai produk unggulan  antara lain :  lulusan, hasil penelitian dan 

barang atau alat yang diciptakan dan dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat luas. Di masa 

perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin modern saat ini, setiap lulusan perguruan tinggi 

dituntut harus  memiliki kompetensi  yang tinggi untuk mampu berperan serta dalam suatu kegiatan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Kemampuan lulusan tentu dipengaruhi  oleh proses yang telah dijalaninya selama belajar di perguruan 

tinggi, Sehingga lulusan yang bermutu pastinya dihasilkan dari suatu proses pembelajaran yang 

bermutu pula, oleh sebab itu perlu dikelola dan dikendalikan dengan baik mulai dari perencanaan, 

implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen proses pembelajaran seperti 

dosen, mahasiswa, dan kurikulum yang didalamnya termuat tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran dan metode atau strategi pembelajaran harus.  

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila mahasiswa dapat mencapai tujuan secara 

optimal sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan serta dapat memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dari tujuan kurikulum. 

Buku Manual Mutu Kurikulum ini berisi tentang konsep, kebijakan, sistem, organisasi dan 

implementasi penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Pelita 

Hati (STTPH). Buku ini disusun berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, Rencana Strategis STT Pelita 

Hati, kebijakan mutu dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan mutu kegiatan 

kurikulum, serta pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar operasional prosedur 

(SOP) dari setiap kegiatan penyusunan dan implementasi kurikulum.  

Dukungan dari segenap aktivis kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati (STT-PH)  sangat 

diharapkan supaya usaha penjaminan mutu kurikulum  dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi 

Sekolah Tinggi.  

 

Denpasar , 05 September 2017 

Ketua,  

 

 

  Dr. Novi Hans Maki, M.Th 
  NIDN: 2305117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia pendidikan dewasa ini selalu mendapat tantangan dalam menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan diharapkan mampu bersaing secara global. Modernisasi dan 

globalisasi yang terjadi akhir-akhir ini sangat mempengaruhi perubahan nilai kehidupan 

masyarakat, perubahan dalam tuntutan dunia kerja, sehingga diperlukan lulusan yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, dan dunia kerja.  

Untuk menjawab tantangan diatas maka perlu diadakan perubahan yang sangat mendasar pada 

Kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yaitu dari kurikulum berbasis inti (KBI) yang menitik 

beratkan pada pemecahan masalah internal perguruan tinggi dengan target penguasaan pada 

ilmu pengetahuan dan teknologi (SK Mendiknas No. 056/U/1994) menjadi kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) dengan proses pendidikan yang mengacu pada konteks kebudayaan dan 

pengembangan manusia seutuhnya untuk menghasilkan lulusan yang berbudaya dan mampu 

bersaing secara global.  Rambu-rambu kurikulum baru kemudian ditetapkan dan dituangkan 

dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik yang kemudian dilengkapi dalam SK Mendiknas 

No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  

Dengan diberlakukannya SK Mendiknas No. 232/U/2000 dan SK Mendiknas No. 045/U/2002 

menyatakan bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standar mutu kurikulum 

dan manajemen kurikulumnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya guna 

menjamin proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan.  Untuk mencapai hal ini maka diperlukan suatu pedoman yang dapat mengarahkan 

semua pihak yang kepentingan dalam pengelolaan kurikulum. 

1.2. Tujuan  

Manual Mutu Kurikulum ini bertujuan untuk: 

1. Membantu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi 
internal kurikulum dan implementasinya. 

2. Pengelola akademik (Waket, Kaprodi, staf administrasi bidang akademik, dan dosen), dalam 
merencanakan, menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran. 

1.3. Sasaran 

Adapun sasaran yang akan dicapai dengan manual mutu kurikulum ini adalah: 

1. Tersusunnya suatu kurikulum program studi yang mengarah kepada pencapaian visi, misi 
program studi, dan sekolah tinggi. 

2. Terlaksananya implementasi kurikulum yang bermutu 
3. Terlaksananya pengendalian standar isi melalui evaluasi penyempurnaan kurikulum 
4. Terlaksananya  pengendalian standar isi melalui evaluasi peninjauan kurikulum. 
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BAB II 

LANDASAN IDEAL STANDAR KURIKULUM 

Kriteria kurikulum yang baik adalah sebagai berikut:  

1. Harus mengacu pada visi dan misi  institusi.  
2. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan  pengembangan ilmu pengetahuan, dan Ilmu 

Teologi yang berdasarkan Iman Kristen 
3. Terintegrasi dan efisien, serta dikembangkan secara terus-menerus.  
4. Mempertajam kepekaan sosial, serta menumbuhkan suasana akademik yang kondusif dan 

nyaman.  

Dan dapat disimpulkan bahwa Kurikulum STT Pelita Hati memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas. 

2.1. Visi dan Misi 

Visi STT PELITA HATI 

Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, memiliki kualitas diri yang mumpuni 

dan menjunjung tinggi integritas serta berkomitmen menjalankan komando Agung. 

 

Misi STT PELITA HATI 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan berbagai keterampilan ilmu teologi dan 
pendidikan Kristen untuk menjadi lulusan yang profesional dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab dibidangnya. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan pengajaran Firman yang kuat berlandaskan 
Alkitab untuk menjadi lulusan yang berkualitas dan dapat diandalkan. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan nilai-nilai luhur kehidupan Kristus agar menjadi 
pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki integritas tinggi. 

- Mendidik dan mendorong para mahasiswa agar memiliki kerinduan yang kuat menjalankan 
komando agung, memberitakan Injil keselamatan demi menjangkau jiwa-jiwa yang masih 
terhilang. 

-  
Dengan demikian fungsi STT Pelita Hati adalah sebagai pelopor perubahan menuju masyarakat 

yang profesional, berkualitas, berintegritas serta berwawasan luas, melalui pendidikan, penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat. 

2.2. Fungsi Kurikulum 

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan 

kepribadian   mahasiswa.  

2.3. Karakteristik Kurikulum STT Pelita Hati 

Kurikulum di STT Pelita Hati pada seluruh Program Studi adalah kurikulum berbasis   kompetensi. 

Kompetensi adalah suatu sikap, kemampuan dan kecerdasan berpikir serta penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk diakui oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang  pekerjaan tertentu. 

Kompetensi dikelompokkan menjadi tiga yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung dan 

kompetensi lainnya yang terkait. 

Elemen-elemen kompetensi terdiri dari: 

a. Landasan kepribadian (moral); 
b. Penguasaan ilmu dan keterampilan; 
c. Kemampuan berkarya (berkreasi, berinovasi, dan berwirausaha); 
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d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan 
keterampilan yang dikuasai (etika dan profesional); 

e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 
berkarya; 

f. Belajar sepanjang hayat. 

Ciri kurikulum berbasis kompetensi 

a. Mencantumkan kompetensi lulusan secara jelas dan rinci; 
b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik; 
c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya kompetensi lulusan; 
d. Pembelajaran menerapkan metoda/strategi berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning) dan e-learning; mahasiswa harus berperan aktif. 
e. Dosen menyiapkan berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. 
f. Dosen berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. 
g. Penilaian selain hasil belajar dosen juga menilai proses belajar mahasiswa. 
h. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah 

(berkreasi  atas dasar pengertian, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan 
tindakan yang tepat). 

Kurikulum dirancang dengan sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan  bagi para 

mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan lintas program studi dan fakultas, agar arah 

pengembangan akademik berdasarkan pendekatan lintas disiplin. Dalam tahap merancang  

kurikulum harus memperhatikan karakteristik mahasiswa. Karakteristik mahasiswa yang perlu  

diakomodasi antara lain: kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman dan latar belakang 

sehingga  mahasiswa dalam mengikuti kurikulum di STT Pelita Hati dapat diarahkan belajar aktif, 

bekerja dalam tim, mandiri,  berkomunikasi dengan baik, berfikir holistik, dan peduli lingkungan. 
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BAB III 

STANDAR, MEKANISME DAN PENGENDALIAN MUTU STANDAR  KURIKULUM 

Standar mutu kurikulum yang dimaksud mencakup mutu kurikulum dan mutu manajemen kurikulum. 

Standar mutu kurikulum terdiri dari landasan ideal kurikulum STT Pelita Hati, spesifikasi program studi 

dan komponen kurikulum. Standar mutu manajemen kurikulum terdiri dari perencanaan kurikulum, 

pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum dan peninjauan kurikulum. 

Berikut ini disampaikan aspek dan standar mutu dari kurikulum : 

Tabel 1.  Standar, pemenuhan dan pengendalian standar kurikulum 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 

1 Kurikulum harus 
menunjang visi 
dan misi STT 
Pelita Hati 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 
menyusun kurikulum yang 
mengarah kepada pencapaian   
visi dan misi STT Pelita Hati 

1. Ketua Prodi menyusun visi dan 
misi Prodi berdasarkan visi dan 
misi STT Pelita Hati. 

2. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
menyusun kurikulum berdasarkan 
visi dan misi Prodi. 

3. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
membuat check list keterkaitan 
antara kurikulum dengan visi dan 
misi Prodi. 

1. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
berkonsultasi dengan 
pihak sekolah tinggi 
sehingga ada  kaitan 
kurikulum dengan  visi 
dan misi STT Pelita Hati 

2. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
membuat checklist  
keterkaitan antara 
kurikulum dengan visi 
dan misi STT Pelita Hati. 

2 Kurikulum 
Memenuhi tujuan 
pendidikan di STT 
Pelita Hati 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 
tujuan dan sasaran kurikulum  
mengarah kepada tercapainya 
tujuan dan sasaran STT Pelita 
Hati.  

1. Ketua Prodi menyusun tujuan dan 
sasaran  Prodi berdasarkan 
tujuan  dan sasaran  STT Pelita 
Hati. 

2. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
menyusun kurikulum berdasarkan 
tujuan  dan sasaran  Prodi. 

3. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
membuat check list keterkaitan 
antara kurikulum dengan tujuan 
dan sasaran  Prodi. 

1. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
berkonsultasi dengan 
pihak sekolah tinggi 
sehingga  ada  kaitan 
kurikulum dengan  tujuan 
dan sasaran  STT Pelita 
Hati 

2. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
membuat checklist  
keterkaitan antara 
kurikulum dengan tujuan 
dan sasaran  STT Pelita 
Hati. 

3 Kurikulum 
memenuhi 
karakteristik  STT 
Pelita Hati 

Ketua Prodi  dan Tim Kurikulum 
menyusun  kurikulum  yang 
menggambarkan ciri STT Pelita 
Hati 

Ketua Prodi menyusun  kurikulum  
yang menggambarkan ciri khas STT 
Pelita Hati yang meliputi : 
1. Kurikulum harus berbasis 

kompetensi 
2. Memungkinkan mahasiswa 

mengikuti  mata kuliah lintas   
program studi . 

3. Kurikulum yang menonjolkan 
keunggulan dalam  rangka 
meningkatkan daya saing bangsa  
secara   global 

4. Nilai-nilai universal  yang berlaku 
dalam STT Pelita Hati. 

1. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
berkonsultasi dengan 
pihak sekolah tinggi 
sehingga ada  kaitan 
kurikulum dengan  ciri 
khas   STT Pelita Hati 

2. Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
membuat checklist  
keterkaitan antara 
kurikulum dengan tujuan 
dan sasaran  STT Pelita 
Hati. 

4 Kurikulum 
memenuhi kriteria 
kurikulum  
berbasis 
kompetensi. 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
dalam menyusun kurikulum 
harus berpedoman pada kriteria 
kurikulum  berbasis kompetensi. 

1. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
dalam menyusun kurikulum 
dengan mengelompokkan 
kompetensi  menjadi tiga  yaitu 
kompetensi utama, kompetensi 
pendukung dan kompetensi 
lainnya yang terkait. 

2. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum  
dalam menyusun kurikulum 

Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
mengevaluasi kurikulum 
apakah sudah memenuhi 
kurikulum berbasis 
kompetensi dengan 
membuat suatu checklist 
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mengelompokkan  elemen-
elemen kompetensi terdiri dari: 
a. Landasan kepribadian (moral); 
b. Penguasaan ilmu dan 

keterampilan; 
c. Kemampuan berkarya 

(berkreasi, berinovasi, dan 
berwirausaha); 

d. Sikap dan perilaku dalam 
berkarya menurut tingkat 
keahlian berdasarkan ilmu dan 
keterampilan yang dikuasai 
(etika dan profesional); 

e. Pemahaman kaidah 
berkehidupan bermasyarakat 
sesuai dengan pilihan keahlian 
dalam berkarya; 

f. Belajar sepanjang hayat. 
3. Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 

dalam menyusun kurikulum 
menerapkan ciri kurikulum 
berbasis kompetensi 
a. Mencantumkan kompetensi 

lulusan secara jelas dan rinci; 
b. Sedapat mungkin diusahakan 

adanya integrasi penguasaan 
ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik; 

c. Bahan ajar mendukung untuk 
tercapainya kompetensi 
lulusan; 

d. Pembelajaran menerapkan 
metoda/strategi berpusat pada 
mahasiswa (student centered 
learning), berbasis riset, dan e-
learning; 

e. Penilaian hasil belajar lebih 
ditekankan pada kemampuan 
dalam pemecahan masalah 
(berkreasi atas dasar 
pengertian, penerapan, 
analisis, sintesis, evaluasi yang 
benar, dan tindakan yang 
tepat). 

5 Struktur 
kurikulum 

Ketua Prodi dan Tim kurikulum 
harus menampakkan dengan  
jelas  struktur kurikulum yang 
mengarah kepada pencapaian 
kompetensi lulusan.  
 

Ketua Prodi dan Tim kurikulum 
harus menampakkan struktur 
kurikulum sehingga akan terlihat : 
1. Kurikulum dibuat secara 

sistematik per semester dan 
terlihat dengan jelas keterkaitan 
antara satu mata kuliah  dengan 
yang lain.   

2. Struktur kurikulum berada dalam 
kisaran  sebagai berikut: 
a. Kompetensi utama : (40 - 80)% 
b. Kompetensi pendukung : (20 - 

40)% 
c. Kompetensi yang gayut 

dengan kompetensi utama : (0 
- 30)%. 

3. Struktur kurikulum harus  
memungkinkan terjadinya 
pembelajaran lintas program 
studi. 

Ketua Prodi dan Tim 
kurikulum  harus 
mengevaluasi  keterkaitan 
antara  suatu mata kuliah  
dengan mata kuliah lain 
dalam setiap semester. 

6 Pengelompokan 
mata kuliah 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 
harus mengelompokkan mata 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum harus 
mengelompokkan mata kuliah 

Ketua Prodi dan Tim 
kurikulum  harus 
mengevaluasi  komposisi 
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kuliah berdasarkan kompetensi 
lulusan.  

berdasarkan kompetensi lulusan 
yang akan dicapai sebagai berikut  : 
1. Materi kurikulum terdiri dari mata 

kuliah-mata kuliah yang 
membentuk keahlian  dan 
kepribadian. 

2. Mata Kuliah Pembentuk keahlian 
yang  mencakup: 
a. Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MKPK); 
b. Mata Kuliah Keilmuan dan 

Ketrampilan (MKKK); 
c. Mata Kuliah Perilaku Bekerja 

(MKPB). 
d. Mata Kuliah Berkehidupan 

Kemasyarakatan (MKBK) 

3. Mata Kuliah Pembentuk 
Kepribadian  mencakup mata 
kuliah-mata kuliah  pengayaan 
wawasan, budi pekerti, dan  
keterampilan dasar pendidikan 

tinggi. 

mata kuliah  berdasarkan 
prosentase kompetensi yang 
ingin dicapai 

7 Hubungan antara 
Kurikulum dengan  
Kompetensi 
Lulusan.   

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum , 
membuat hubungan yang jelas 
antara kurikulum dengan 
Kompetensi Lulusan.   

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum harus 
menunjukkan hal-hal sebagai berikut 
: 
a. Kompetensi yang akan dicapai 

dari suatu mata kuliah haruslah 
bisa mendukung tercapainya 
kompetensi lulusan. 

b. Kompetensi yang akan dicapai 
dari setiap pemberian  materi, 
evaluasi suatu mata kuliah  harus 
juga mendukung  kompetensi 
yang akan dicapai mata kuliah 
tersebut.. 

c. Menggunakan kata kerja untuk 
kognitif, psikomotor, afektif  
sehingga cara dan hasil evaluasi 
dapat terukur. 

d. Dosen harus membuat dan  
menyusun Rancangan 
Pembelajaran Semester (RPS) 
mata kuliah yang memuat hal a 
s/d c 

 

Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
mengadakan mengevaluasi 
tentang apakah kompetensi  
dari suatu mata kuliah dan 
proses pembelajaran yang 
akan dilakukan akan 
mendukung kompetensi 
lulusan dengan membuat 
suatu check list. 

8 Beban dan masa 
studi 

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 
harus menentukan beban studi 
yang dapat diselesaikan dalam 
waktu 4 tahun.  

Ketua Prodi dan Tim Kurikulum harus 
menentukan beban studi antara 140 
s/d 160 yang didistribusi dalam 8 
semester  sesuai Peraturan 
Akademik STT Pelita Hati  

Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum harus 
memperhatikan pemberian 
beban sks mata kuliah 
dengan waktu yang 
dibutuhkan untuk 
menyajikan dan melakukan 
kegiatan  dalam mencapai 
kompetensi mata kuliah. 

9 Kurikulum harus 
mempunyai 
kekuatan hukum 
dalam 
implementasinya 

Ketua harus membuat surat 
keputusan implementasi suatu 
Kurikulum.  

ketua harus mengesahkan dokumen 
kurikulum sebelum 
diimplementasikan dengan syarat 
sebagai berikut : 
a. Sudah disosialisasikan kepada 

internal team terkait. 
b. Telah diadakan perbaikan 

dokumen dari hasil sosialisasi 
c. Sudah mendapat persetujuan dari 

senat  sekolah tinggi teologi pelita 
hati.. 

Ketua Prodi harus 
membukukan materi  
kurikulum  dan SK Ketua 
dalam suatu dokumen. 
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10 Strategi dan 
metode    
pembelajaran 

Setiap dosen pada setiap awal 
semester harus membuat 
Rancangan Pembelajaran 
Semester (RPS) mata kuliah 
yang diasuhnya . 

Setiap dosen pada setiap awal 
semester harus membuat Rancangan 
Pembelajaran Semester (RPS) mata 
kuliah yang diasuhnya dengan kriteria 
sebagai berikut : 
1. Dosen memilih  bentuk 

pembelajaran Student Centered 
Learning  (SCL) sebagai berikut : 
a. Small Group Discussion 
b. Role-Play & Simulation 
c. Case Study 
d. Discovery Learning (DL) 
e. Self-Directed Learning (SD) 
f. Cooperative Learning (CL) 
g. Collaborative Learning (CBL) 
h. Contextual Instruction (CI) 
i. Project Based Learning (PBL) 
j. Problem Based Learning and 

Inquiry (PBL) 
2. Hal yang diperlukan dalam 

penyusunan RPS sebagai berikut  
a. Mengenali kemampuan awal 

yang harus dimiliki oleh 
peserta mata kuliah. 

b. Mengenali kompetensi yang 
dapat dicapai mahasiswa 
melalui mata kuliah tersebut. 

c. Menentukan dan memastikan 
indikator untuk pencapaian 
kompetensi. 

d. Menentukan materi kuliah yang 
akan mendukung  kompetensi 
yang akan dicapai 

e. Menentukan strategi dan 
metode pembelajaran untuk 
mencapai kompetensi 

f. Menentukan cara evaluasi 
yang mendukung pencapaian 
kompetensi.  

1. Dosen harus 
menyerahkan RPS mata 
kuliahnya kepada Ketua 
Prodi. 

2. Mahasiswa peserta mata 
kuliah harus memiliki 
RPS dari dosen pada 
awal perkuliahan 

11 Sumber belajar Ketua, Puket dan Ketua Prodi 
harus menyiapkan bahan 
pustaka utama yang menunjang 
proses pembelajaran setiap 
mata kuliah dengan ketentuan 
sebagai berikut  : 
a. Jumlah buku Pustaka utama 

pada setiap matakuliah 
minimal 5 textbook 

b. Minimal 3 dari 5 pustaka 
utama adalah terbitan 
minimal 5 tahun terakhir. 

1. Ketua Prodi harus berkoordinasi 
dengan Kepala Perpustakaan 
dan menyampaikan perihal 
pengadaan buku  yang diperlukan 
dosen tetapi tidak ada pada 
perpustakaan.  

2. Sekolah Tinggi harus menyiapkan 
dana pengadaan buku baru 
sesuai permintaan melalui 
(Rencana Keuangan Anggaran 
Tahunan) RKAT Sekolah Tinggi. 

 

Kepala perpustakaan harus 
membuat daftar buku yang 
tersedia pada perpustakaan  
dan disampaikan kepada 
Ketua Prodi. 

12 Pelaksanaan 
sesuai dengan  
pedoman 
kurikulum 

Ketua Prodi dalam menerapkan 
kurikulum harus berdasarkan 
pada pedoman kurikulum.  

Ketua Prodi dalam 
mengimplementasikan kurikulum 
harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Tersedianya dokumen berupa: 

a. Buku Rancangan 
Pembelajaran Semester 
(RPS),   bahan ajar, daftar 
hadir, soal ujian, dan 
sebagainya 

b. Laporan evaluasi pelaksanaan  
perkuliahan dan hasil ujian. 

2. Pelaksanaan kurikulum yang 
tepat sasaran,  tepat waktu, tepat 
materi, dan tepat metoda 

1. Ketua Prodi harus 
memastikan bahwa pada 
awal semester semua 
dosen  sudah membuat 
dan menyeror RPS dari 
mata kuliahnya. 

2. Ketua Prodi harus 
memantau bahan ajar 
yang digunakan dosen 
apakah sesuai dengan 
yang tercantum dalam 
RPS atau tidak. dan 
mengambil langkah-
langkah yang diperlukan 
untuk perbaikan. 
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3. Ketua prodi harus 
memantau dan 
mengevaluasi kehadiran 
dosen dalam 
melaksanakan proses 
pembelajaran. 

4. Ketua Prodi harus 
memantau soal ujian 
yang digunakan dosen 
sudah sesuai dengan 
tujuan yang tercantum 
dalam RPS. 

5. Ketua Prodi harus 
memantau dan 
memastikan 
pengumpulan  nilai 
apakah sudah sesuai 
jadwal atau tidak 

6. Ketua Prodi harus 
mengadakan 
mengevaluasi terhadap 
keseluruhan kegiatan 
pembelajaran dan 
mengambil tindakan-
tindakan perbaikan kalau 
tidak sesuai dengan 
pedoman kurikulum. 

13 Sistem evaluasi 
hasil belajar    
mahasiswa 

Setiap akhir semester, dosen 
wajib melakukan Evaluasi hasil 
belajar mahasiswa (ujian Akhir 
semester) setiap mata kuliah 
yang diasuhnya untuk 
mengetahui kompetensi yang 
dicapai mahasiswa.   
 

Dalam mengadakan evaluasi hasil 
belajar mahasiswa, setiap mata 
kuliah harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Sistem evaluasi belajar 

mahasiswa  menggambarkan 
kemajuan belajar.  

b. Penilaian menggunakan PAP 
(Penilaian  Acuan Patokan) dan 
PAN (Penilaian Acuan Norma) 

c. Penilaian dengan memperhatikan 
dan pempertimbangkan berbagai  
kegiatan dalam pembelajaran. 

d. Hasil penilaian merupakan 
cerminan hasil pembelajaran 
yang diharapkan. 

e. Kriteria penilaian yang dilakukan 
harus eksplisit, konsisten, dan 
diketahui oleh mahasiswa. 

1. Ketua Prodi harus 
memantau cara penilaian 
yang dilakukan oleh 
dosen, apakah sesuai 
dengan yang tercantum 
dalam RPS atau tidak 
serta mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk 
perbaikan. 

2. Ketua Prodi harus 
memantau dan 
memperhatikan 
pemberian nilai akhir oleh 
dosen dengan 
menggunakan tata cara 
penilaian yang ada 
(PAP,PAN) atau tidak 
dan mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan 
untuk perbaikan 

3. Ketua Prodi harus 
memantau dan 
memastikan apakah 
hasill ujian mahasiswa 
dikembalikan dosen 
kepada mahasiswa 
setelah diperiksa dan 
diberi nilai. 

14 Pengawasan dan 
evaluasi  mutu 
pelaksanaan 
kurikulum 

Ketua Prodi dan BPMA disetiap 
semester,  maka sesuai   
kewenangan masing-masing  
harus melakukan pengawasan  
dan evaluasi mutu terhadap  
implementasi kurikulum. 

Ketua Prodi dan BPMA  harus 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 
Pengawasan terhadap  pelaksanaan 
pedoman kurikulum : 
1. Mengevaluasi kehadiran 

mahasiswa selama semester 
yang telah dilaluinya. 

2. Mengevaluasi  hasil belajar 
mahasiswa 

3. Mengevaluasi jumlah kehadiran 
dosen dalam memberi kuliah 

Ketua Prodi dan BPMA 
berdasarkan hasil 
pengamatan, evaluasi dan 
kuesioner dosen/mahasiswa 
digunakan untuk 
pengambilan keputusan 
antara lain : 
a. Apakah dosen dan tim 

dosen yang ada 
sekarang perlu diperbaiki 
formasinya ? 
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4. Mengevaluasi keluhan dosen dan 
mahasiswa dalam semester yang 
telah dilalui melalui kuesioner 
yang diberikan kepada dosen dan 
mahasiswa.  

b. Apakah strategi 
pembelajaran yang 
sudah digunakan selama 
ini perlu diganti dengan 
yang lain ? 

c. Apakah metode 
pembelajaran dosen 
perlu diperbaiki 

d. Apakah RPS atau  
silabus perlu diperbaiki 

e. Apakah prasyarat 
beberapa mata kuliah 
perlu ditambahkan.   

15 Penyempurnaan 
isi kurikulum 

Setiap akhir semester, Ketua 
Prodi harus mengevaluasi dan 
melakukan penyempurnaan isi 
kurikulum. 

Ketua Prodi bersama Dosen Prodi 
harus melakukan evaluasi sebagai 
berikut: 
a. Apakah materi suatu mata kuliah 

masih mengikuti perkembangan 
atau tidak 

b. Apakah perlu penambahan materi 
suatu mata kuliah atau tidak. 

c. Apakah suatu mata kuliah masih 
diperlukan untuk mendukung 
kompetensi yang akan dicapai 
atau tidak. 

d. Apakah suatu mata kuliah perlu 
diganti dengan mata kuliah lain 

. 
 

Ketua Prodi dan Dosen Prodi 
berdasarkan hasil rapat 
evaluasi    mengambil 
keputusan antara lain: 
a. Berhak mengeluarkan 

materi dari suatu mata 
kuliah yang tidak 
mengikuti 
perkembangan 
kemudian diganti 
dengan materi lain yang 
relevan dengan mata 
kuliah tersebut. 

b. Menambah materi suatu 
mata kuliah bila 
diperlukan. 

c. Mengganti suatu mata 
kuliah dengan mata 
kuliah lain bila 
diperlukan. 

16 Kurikulum harus 
ditinjau secara 
periodik 

Secara periodik dalam waktu 5 
tahun setelah implementasi, 
Ketua Prodi dan Tim Kurikulum 
harus melakukan peninjauan 
kurikulum dengan 
memperhatikan  dampak dan 
tuntutan stakeholders terhadap 
kompetensi lulusan yang 
dihasilkan. 

Ketua Prodi harus melakukan 
penelitian situasi alumni untuk 
pengukuran terhadap dampak 
implementasi kurikulum yang 
menyangkut : 
a. Lama studi lulusan 
b. IPK lulusan 
c. Waktu menunggu lulusan untuk 

memperoleh pekerjaan  
d. Gaji pertama yang diperoleh 

lulusan. 
e. Kebutuhan stakeholders tentang 

kompetensi lulusan  yang harus 
dipenuhi pada masa datang. 

Ketua Prodi dan Tim 
Kurikulum melakukan 
mengevaluasi data dan 
informasi yang ada untuk 
digunakan sebagai bahan 
peninjauan kurikulum. 
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BAB IV 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR KURIKULUM 

4.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu kurikulum adalah merupakan segala upaya guna mempertahankan dan 

meningkatkan mutu kurikulum yang  dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus menerus 

dan berkesinambungan. Penjaminan mutu kurikulum selalu ditandai  dengan adanya kegiatan 

evaluasi internal dan tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, sedangkan  

kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu 

sekolah tinggi  sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Kegiatan ini harus dilakukan 

oleh institusi pendidikan secara  terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan “Roda 

Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan), Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) 

serta Penyempurnaan dan Pengembangan (action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu standar kurikulum. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu standar Kurikulum 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Kurikulum 

2. Manajemen Kurikulum

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kajian hasil evaluasi pelaksanaan 

kurikulum 

· Kajian hasil evaluasi tujuan 

pembelajaran terhadap  kurikulum

· Kajian hasil evaluasi kurikulum 

terhadap perkembangan IPTEKS

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan kurikulum

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

4.2. Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal  memberikan gambaran 

tentang kuat  atau lemah sebuah kurikulum yang sedang dijalankan. Kekuatan harus 

dipertahankan dan dikembangkan sedang Kelemahan harus diperbaiki  dan disempurnakan.  

4.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 

 

 

 

Tabel 2.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 
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No. Kegiatan 
Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual Mutu 
Pendukung 

Manual 
Prosedur 

Instruksi 
Kerja 

Dokumen Borang 

1 Kurikulum 
harus 
menunjang visi 
dan misi STT 
Pelita Hati 

 Penyusunan 
kurikulum 

 Dokumen kurikulum 
lengkap 

Checklist 

2. Kurikulum 
Memenuhi 
tujuan 
pendidikan di 
STT Pelita Hati 

   Visi, Misi, Tujuan 
Sekolah Tinggi dan 
Prodi 

Checklist 

3 Kurikulum 
memenuhi 
karakteristik  
STT Pelita Hati 

    Checklist 

4 Kurikulum 
memenuhi 
kriteria 
kurikulum  
berbasis 
kompetensi. 

Manual Mutu Standar 
Kompetensi Lulusan 

   Checklist 

5 Beban dan 
masa studi 

   Peraturan Akademik Checklist 

6 Kurikulum harus 
mempunyai 
kekuatan 
hukum dalam 
implementasiny 

   SK Rektor untuk 
implementasi 
kurikulum 

Lama studi  

7 Hubungan 
antara 
Kurikulum 
dengan  
Kompetensi 
Lulusan.   

Manual Mutu Standar 
Kompetensi Lulusan*) 

   Checklist 

8 Strategi dan 
metode   
pembelajaran 

Manual Mutu Standar 
Proses 
Pembelajaran*) 

  RPK S Checklist  

9 Sumber belajar Manual Mutu Standar 
Sarana & Prasarana*) 

   Checklist 

10 Sistem evaluasi 
hasil belajar    
mahasiswa 

Manual Mutu Standar 
Penilaian Pendidikan*) 

  Peraturan Akademik Checklist 

11 Pengawasan 
dan evaluasi  
mutu 
pelaksanan 
kurikulum 

    1. Checklist Ev. 
Mahasiswa 

2. Checklist Ev. 
Materi oleh 
Dosen 

3. Checklist  
pelaksanaan 
PBM 

12 Kurikulum harus 
ditinjau secara 
periodik 

    Checklist 
output 
 

*) dibuat dalam dokumen tersendiri 
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Tabel 4. Pedoman pengukuran  indikator kinerja 

Kategori Indikator Data yang diperlukan 

Output Jumlah lulusan pertahun Setiap tahun 

Prosentase lulusan dengan IPK < 2,75 Lulusan 5 tahun terakhir 

Rata-rata IPK lulusan Lulusan 5 tahun terakhir 

Outcome Prosentase lulusan yang memperoleh pekerjaan 
pertama dalam waktu ≤ 3 bulan setelah lulus 

Lulusan 5 tahun terakhir 

Lama tunggu rata-rata lulusan untuk memperoleh 
pekerjaan pertama setelah lulus 

Lulusan 5 tahun terakhir 

Gaji pertama rata-rata yang diterima lulusan  Lulusan 5 tahun terakhir 

Akreditasi Program Studi  

Impact Jumlah Permintaan lulusan langsung ke PT Setiap tahun 

Jumlah lulusan yang direkrut langsung di PT Setiap tahun 

Jumlah peminat mahasiswa baru Setiap tahun 

Keluhan (complaint) pengguna lulusan Setiap tahun 
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BAB IV 

PENUTUP 

Penjaminan mutu dalam perencanaan dan implementasi kurikulum merupakan upaya peningkatan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penetapan dan pencapaian standar dilakukan secara bertahap 

tergantung capaian saat awal serta kualifikasi sumber daya yang dimiliki. Upaya peningkatan mutu 

harus dilakukan terus menerus.  

Banyak hambatan dan tantangan dalam upaya menerapkan penjaminan mutu, karena itu penyusunan 

standar mutu haruslah berpijak pada hasil evaluasi diri dan dengan melibatkan stakeholders. Hal ini 

sangat penting, agar supaya kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar 
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KATA PENGANTAR 

 Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati menghasilkan pelayan - pelayan yang merupakan lulusan 

terbaik, dengan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Lulusan sekolah tinggi 

saat ini dan dimasa yang akan datang dituntut harus  memiliki kompetensi  yang tinggi untuk mampu 

mengambil peran serta dalam suatu kegiatan pembangunan bangsa dan negara. 

  Buku Manual Mutu Proses Pembelajaran ini terdiri dari konsep, kebijakan, sistem, organisasi 

dan implementasi penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi 

Pelita Hati. Buku ini disusun berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, Rencana Strategis Sekolah 

Tinggi,dan kebijakan mutu dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan mutu, kegiatan 

proses pembelajaran, pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar operational 

prosedur (SOP) dari setiap kegiatan proses pembelajaran.  

 Oleh karena itu, demi terwujudnya visi dan misi tersebut sangat diharapkan dukungan 

dari segenap warga kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati agar upaya penjaminan mutu 

proses pembelajaran dapat tercapai dan terpenuhi dengan baik.  

 

Denpasar, 05 September 2017 

Ketua,  

  

 

  Dr. Novi Hans Maki, M.Th 
NIDN.: 2305117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, Didalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20/2003  

dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di Dalam lingkungan Sekolah tinggi, 

interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dan dosen. Dalam interaksi yang terpusat pada 

mahasiswa (student centered learning) terjadi suatu perubahan yang dialami oleh mahasiswa 

dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berdasarkan dengan 

pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan 

perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya 

penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; dan ranah kooperatif, 

yaitu kemampuan untuk bekerjasama. 

Supaya terwujudnya perubahan yang bermutu (memenuhi standar kompetensi lulusan),  pada 

mahasiswa maka keempat ranah tersebut diatas sangat diperlukan standar mutu proses 

pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi sekolah tinggi 

dan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders 

Dalam hal itu di atas Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati merancang suatu proses pembelajaran 

yang bermutu, melalui suatu kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai.  

 

1.2. Kebijakan Dalam Proses Pembelajaran. 

1.  Visi Sekolah Tinggi Pelita Hati adalah Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam 

menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab, memiliki kualitas diri yang mumpuni dan menjunjung tinggi integritas 

serta berkomitmen menjalankan komando agung. 

2.  Menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam proses pembelajaran berdasarkan 

perencanaan, perencanaan implementasi, implementasi, monitoring dan evaluasi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran kurikulum.  
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3.  Mengelola dan mengendalikan perangkat proses pembelajaran seperti dosen, 

mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan metode atau strategi 

pembelajaran mulai dari perencanaan implementasi, implementasi, monitoring dan 

evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal 

4.  Melengkapi dan mengembangkan perangkat proses yang ada sesuai dengan tuntutan 

untuk mencapai mutu yang diharapkan  

5.  Melakukan perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran berdasarkan hasil mutu 

yang sudah dicapai.  

 

 

1.3. Tujuan  

1. Menghasilkan lulusan handal yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidangnya 

yang siap pakai dan menjawab kebutuhan. 

2. Menghasilkan lulusan berwawasan teologi luas serta mendalam dan siap menggarami 

dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja dan bangsa. 

3. Menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang mampu menjawab tantangan yang 

menghidupi serta mempraktekkan nilai-nilai dan karakter Kristus. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki hati Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa terhilang dan 

bertekad menjangkau mereka dengan memberitakan Injil keselamatan dimanapun dan 

kapanpun. 

 

1.3. Sasaran 

Mendidik mahasiswa dengan mengedepankan prinsip-prinsip akademis yang berdasarkan 

Firman Tuhan demi terciptanya pelayan-pelayan Tuhan yang dapat dipercaya dan diandalkan 

sehingga dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya 

dan khususnya dalam pembangunan Tubuh Kristus. 

 

 

 

 



70 

 

BAB II  
STANDAR, MEKANISME DAN PENGENDALIAN STANDAR PROSES 

PEMBELAJARAN 
 

Ada tiga hal penting dalam proses pembelajaran yang harus mendapat perhatian yaitu : 

1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

2. Perencanaan  Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

3. Perencanaan Pengendalian Proses Pembelajaran 

Perancangan stándar mutu, mekanisme dan pengendalian standar dapat dirumuskan  sebagai berikut 

: 

2.1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Tabel 1.  Perencanaan mutu proses pembelajaran 

No Aspek Penetapan Standar Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 

1 Kalender 

Akademik 

Program rencana 
pembelajaran 
harus disiapkan 
oleh  wakil ketua 
Bidang Akademik 
secara  terstruktur, 
terjadwal dan 
dikelola secara 
efektif. Jadwal 
kegiatan akademik 
meliputi : 

1. Jadwal 
pendaftaran 
ulang dan 
pembayaran 
mahasiswa. 

2. Jadwal 
pengisian dan 
konsultasi 
KRS 

3. Jadwal 
perkuliahan 
dan evaluasi 

4. Jadwal ujian 
sarjana 

5. Dll 

1. staf Administrasi 
Akademik dalam setiap 
awal tahun akademik, 
menyiapkan kalender 
akademik kemudian 
disahkan dalam rapat 
koordinasi pimpinan 
sekolah tinggi dan 
program studi. 

2. Kalender akademik 
disosialisasikan  oleh 
wakil ketua masing-
masing kepada  
mahasiswa, dosen dan 
pegawai.  

3. Wakil ketua  
menjadikan kalender 
akademik sebagai  
pedoman dalam 
memulai dan 
mengakhiri setiap 
kegiatan akademik 

Pelaksanaan setiap 
kegiatan akademik yang 
sudah direncanakan dan 
terjadwal dalam 
kalender akademik, 
wakil ketua Bidang 
Akademik harus 
mengawasi dan 
mengambil langkah-
langkah perbaikan 
apabila realita 
dilapangan tidak sesuai 
dengan rencana. 
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2 Rencana 

pembelajaran 

oleh dosen 

Ketua Program 

Studi harus 

menyiapkan dan 

merencanakan 

kegiatan 

pembelajaran yang 

mengarah kepada 

pencapaian 

kompetensi yang 

diinginkan. 

Masing-masing dosen atau 

kelompok dosen  mata 

kuliah harus menyusun  

Rancangan Program 

Kegiatan Pembelajaran 

Semester (RPKPS) dari 

mata kuliah yang 

diasuhnya. Isi dari RPKPS 

sebagai berikut : 

a. Entry skill 

(prasyarat) 

b. Kompetensi yang 

ingin dicapai 

c. Indikator 

Kompetensi 

d. Materi 

Pembelajaran 

e. Metode 

Pembelajaran yang akan 

digunakan 

f. Kriteria Penilaian 

(evaluasi) 

g. Bobot nilai  

h. Sumber pustaka 

1. Sebelum awal 

perkuliahan dimulai, 

masing-masing dosen 

harus menyerahkan 

Rancangan Program 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Semesteran (RPKPS) 

setiap  mata kuliah 

yang diasuhnya  

kepada ketua 

program studi  

2. Ketua Program studi 

harus  memeriksa 

apakah RPKPS dari 

dosen sudah sesuai 

dengan tujuan mata 

kuliah dalam 

mendukung tujuan 

kurikulum. 
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3 Penyiapan  

ruang kuliah 

Ketua Program 

Studi menyiapkan 

ruangan kuliah 

dalam proses  

kegiatan 

perkuliahan 

1. Ketua program 

studi menyusun 

dan menyiapkan 

jadwal perkuliahan  

berdasarkan 

jumlah ruang 

kuliah dan 

frekwensi 

pemakaian ruang 

dalam satu hari. 

2. Ketua program 

studi harus 

menyiapkan jadwal 

kosong pada hari 

sabtu  dan hari 

tersebut 

disediakan  untuk  

mata kuliah yang 

mengalami 

perubahan jadwal. 

1. Ketua program studi 

harus menempelkan 

pada pintu (kotak 

yang tersedia)  jadwal 

pemakaian setiap 

ruang kuliah.  

2. Dosen yang ingin 

memindahkan jadwal 

kuliahnya dari jadwal 

semula harus 

berkonsultasi dengan 

ketua prodi dan 

mahasiswa peserta 

mata kuliah. 

3. Dosen yang 

memindahkan jadwal 

kuliahnya diusahakan 

untuk menggunakan 

hari sabtu sebagai 

pengganti jadwal 

semula 

4 Ketersediaan 

Sumber 

Belajar 

Kepala 

Perpustakaan 

menyiapkan 

koleksi buku teks 

terbaru yang cukup 

sebagai bahan 

pustaka setiap 

bahan mata kuliah 

dalam mendukung 

kompetensi yang 

akan dicapai. 

Masing - masing Dosen 

menyusun materi bahan 

ajarnya (RPKPS) harus 

memiliki bahan pustaka 

yang sesuai dengan 

perkembangan iptek  

dengan ketentuan sebagai 

berikut  : 

1. Jumlah buku 

Pustaka utama 

setiap matakuliah 

minimal 5 textbook 

1. Ketua program studi 

harus memantau 

bahan pustaka yang 

digunakan dosen 

dalam menyusun 

RPKPS  dan 

memberikan masukan 

kepada dosen tentang 

bahan pustaka yang 

digunakan.  

2. Masing - masing 

dosen pengasuh mata 

kuliah harus 
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2. Minimal 3 dari 5 

pustaka utama 

adalah terbitan 

minimal 5 tahun 

terakhir. 

3. Buku pustaka 

tersebut dapat 

dicari mahasiswa 

pada 

perpustakaan. 

menyampaikan 

kepada ketua program 

studi kebutuhan buku 

teks yang tidak 

terdapat pada 

perpustakaan untuk 

diusulkan dan  

disediakan oleh 

pengelola 

perpustakaan 

5 Pelaksanaan 

praktikum 

Kesiapan 

peralatan 

laboratorium 

harus dijamin  

Ketua program 

studi yang akan 

digunakan oleh 

mahasiswa untuk 

praktikum. 

ketua program studi 

mengadakan rapat 

bersama dengan pengelola 

laboratorium menyangkut 

kesiapan operasional 

setiap laboratorium di awal 

semester. 

 

Kepala laboratorium 

harus mengusulkan 

peralatan laboratorium 

yang seharusnya diganti  

ke sekolah tinggi lewat 

ketua program studi. 

6 Registrasi 

mahasiswa 

Admin Akademik 

melaksanakan 

pendaftaran ulang 

kepada  mahasiswa 

dalam setiap awal 

semester. 

1. Waket II bagian 

Keuangan 

membuat blanko 

pembayaran BPP 

kepada setiap 

mahasiswa yang 

membayar. 

2. Mahasiswa 

melakukan 

pembayaran BPP 

pada bank yang 

ditunjuk sekolah 

tinggi, bukti 

pembayaran 

Wakil ketua I dan II 

melakukan pengawasan 

dalam kegiatan 

pendaftaran ulang 

mahasiswa. Apabila 

terjadi realisasi waktu 

yang tidak sesuai 

dengan rencana wakil 

ketua II harus segera 

mengambil tindakan-

tindakan perbaikan. 
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disampaikan 

kepada : 

a. Wakil ketua II bagian 

keuangan sekolah 

tinggi 

Ketua prodi 
3. Mahasiswa 

melakukan 

pembayaran BPP 

sesuai kalender 

akademik 
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7. Pengisian 

KRS 

mahasiswa 

Pada awal 

semester, 

mahasiswa / 

mahasiswi harus 

mendaftarkan 

mata kuliah yang 

diprogramkan 

1. KRS yang akan 

digunakan 

mahasiswa / 

mahasiswi dalam 

memprogram  

mata kuliah yang 

akan diikuti harus 

diterbitkan oleh 

Ketua prodi. 

2. Ketua prodi 

menentukan dosen 

pembimbing 

akademik untuk 

membantu 

mahasiswa dalam  

merencanakan 

studinya. 

3. Mahasiswa 

melakukan 

konsultasi dengan 

dosen wali sesuai 

kalender akademik. 

4. Penyerahan 

kembali KRS  oleh 

mahasiswa ke 

program studi 

sesuai batas waktu 

dalam kalender 

akademik 

1. Ketua prodi harus 

membuat 

pengumuman 

tersendiri menyangkut  

masa perwalian. 

2. pengumuman batas 

waktu terakhir bagi 

mahasiswa yang 

belum 

mengembalikan KRS 

sesudah masa 

perwalian selesai 

harus dibuat oleh 

Ketua prodi. 

3. Ketua prodi harus 

memberikan sanksi 

sesuai peraturan 

akademik kepada  

mahasiswa yang 

belum 

mengembalikan KRS 

sesuai batas waktu 

yang tercantum dalam 

pengumuman yang 

sudah dikeluarkan. 

8. Penentuan 

dosen 

pengasuh 

mata kuliah 

Pada Setiap awal 

semester, Ketua 

prodi harus 

menentukan mata 

1. Pada awal semester, 

Ketua prodi mengadakan  

rapat bersama dengan 

dosen  untuk menentukan 

mata kuliah dan dosen 

Ketua prodi harus 

mencantumkan nama 

dosen pada jadwal 

perkuliahan. 
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kuliah dan dosen 

pengasuhnya. 

pengasuhnya dengan 

pertimbangan : 

a. Kompetensi dosen 

harus sesuai dengan 

mata kuliah yang akan 

diasuhnya kepada 

mahasiswa. 

b. Beban maksimum 

mengajar dosen 

maksimum  12 sks. 

2. Ketua sekolah 

tinggi membuat 

surat keputusan 

dosen penanggung 

jawab mata kuliah 

atas usul Ketua 

Prodi 

 

2.2. Perencanaan  Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Tabel 2.  Perencanaan mutu pelaksanaan proses pembelajaran 

No Aspek Penetapan Standar Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 

1 Penggunaan 

ruang kuliah 

Ketua prodi mengatur 

penggunaan ruang 

kelas Pada awal 

semester sehingga 

proses pembelajaran 

efektif dan efisien 

Ketua prodi menetapkan 

jumlah per kelas dalam  

setiap mata kuliah dengan 

jumlah mahasiswa perkelas 

maksimum 40 orang. 

 

1. Daftar hadir mahasiswa 

disiapkan oleh ketua 

prodi sesuai pengaturan 

kelas dan jumlah 

mahasiswa. 

2. Ketua Prodi membuat 

daftar pemakaian setiap 

ruang kuliah yang 

ditempel pada pintu 

masuk ruangan  

2 Kebersihan 

sarana, 

Keamanan lingkungan 

belajar (kampus) yang 

1. Satuan Pengamanan 

Kampus bertanggung 

1. Satuan Pengaman 

Kampus melakukan 
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keamanan 

dan 

ketertiban 

kondusif dan bersih 

harus dipersiapkan 

oleh pimpinan 

sekolah tinggi untuk 

kenyamanan proses 

perkuliahan dan  

sesuai dengan 

kegiatan pendidikan 

pada umumnya. 

jawab terhadap hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Menjaga keamanan dan 

fasilitas kampus selama 

24 jam 

b. Menjaga ketertiban 

lingkungan  kampus 

sehingga tidak 

mengganggu proses 

pembelajaran 

c. Ketua prodi harus 

menjaga ketertiban 

lingkungan belajar 

selama proses 

pembelajaran 

berlangsung.  

2. ruang dan sarana 

pembelajaran agar 

terawat dengan baik 

dalam hal kebersihan, 

kerapihan, keselamatan 

dan keamanan harus 

diatur oleh ketua prodi 

serta ditingkatkan atau 

dimodifikasi sesuai 

kebutuhan . 

pergantian tugas dalam 

menjaga kampus 

selama 24 jam. 

2. Satuan Pengaman 

Kampus harus 

memeriksa identitas 

dan menanyakan  

tujuan tamu yang akan 

memasuki kampus 

3. Satuan Pengamanan 

Kampus harus 

mengantar tamu 

menemui orang atau 

pejabat yang ingin 

ditemui oleh tamu 

tersebut 

4. Satuan Pengamanan 

Kampus harus 

memastikan setiap 

kendaraan yang diparkir 

pada tempat parkir. 

5. Satuan Pengaman 

Kampus harus menegur 

atau menindaki setiap 

pengendara/pengemudi 

yang membunyikan 

kendaraannya dan 

dianggap mengganggu 

proses pembelajaran. 

6. Ketua prodi setiap saat 

berkeliling untuk 

memastikan lingkungan 

kampus sekitar prodi 

aman. 
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7. Ketua program studi 

setiap hari harus 

mengecek kebersihan 

dan kerapihan ruang. 

8. Ketua prodi harus 

mengambil tindakan 

apabila ada sesuatu 

yang terjadi tidak sesuai 

dengan kondisi yang 

diinginkan 

   

3. Penyediaan 

RPKPS dan 

materi ajar 

untuk 

mahasiswa. 

Pada awal semester, 

Ketua prodi 

memfasilitasi 

mahasiswa/mahasiswi 

untuk memiliki RPKPS 

dan materi dari 

semua mata kuliah 

yang diprogram. 

1. Dalam setiap awal 

semester, dosen harus 

menyerahkan RPKPS 

kepada Ketua Program 

Studi untuk diperbanyak  

2. Pada setiap awal 

perkuliahan, dosen 

penanggung jawab 

mata kuliah 

memberikan materi 

bahan ajar kepada 

mahasiswa (diktat, 

buku ajar, modul, 

foto copy power 

point) 

1. Ketua prodi harus 

menyurati dosen 

bersangkutan  yang 

belum menyerahkan 

RPKPSnya 

2. Dosen mata kuliah 

dapat menitip bahan 

ajarnya pada tempat 

fotocopy untuk di 

fotocopy mahasiswa. 

3. Ketua prodi harus 

memantau tentang 

kelengkapan materi 

kuliah pada setiap 

mahasiswa dan 

mengambil tindakan 

bila dianggap perlu. 

4 Pelaksanaan 

perkuliahan 

Masing – masing 

dosen melakukan 

proses pembelajaran 

dengan mahasiswa 

sesuai RPKPS dan 

waktu dan ruang 

1. Wakil ketua I bagian 

Akademik 

menyiapkan waktu  

minimal 16 minggu 

untuk proses 

1. Pada Setiap awal 

semester, Ketua Prodi 

harus memberikan 

jadwal perkuliahan  

kepada dosen 
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kelas yang ditentukan 

ditentukan 

pembelajaran dalam 

kelas. 

2. Ketua Prodi 

membuat jadwal 

perkuliahan setiap mata 

kuliah dengan 

mencantumkan nama 

dosen dan ruang kuliah 

yang digunakan. 

3. Ketua Prodi 

menyiapkan daftar hadir 

yang berisi : 

a. Identitas mata kuliah 

b. Hari dan jam pelaksanaan 

kuliah 

c. Dosen pengasuh 

d. Materi yang disajikan 

dosen setiap kali tatap 

muka dengan mahasiswa 

e. Daftar hadir yang harus 

ditandatangani dosen, 

mahasiswa dan ketua 

kelas. 

4. Dosen harus menulis 

materi setiap awal 

pertemuan dengan 

mahasiswa dalam format 

yang tersedia.  

2. Dosen mengambil 

daftar hadir pada 

kantor prodi dan 

mengembalikannya 

setelah selesai 

perkuliahan. 

3. Ketua Prodi memantau 

pelaksanaan kuliah oleh 

dosen melalui daftar 

hadir. 

4. Ketua prodi mengambil 

tindakan sesuai 

Peraturan Akademik 

apabila seorang dosen 

belum memulai 

kuliahnya setelah 

perkuliahan 

berlangsung 3 minggu. 

5 Evaluasi 

hasil belajar 

mahasiswa 

Masing – masing 

dosen harus 

mengevaluasi 

kompetensi 

mahasiswa  dari 

materi yang telah 

1. Masing - masing 

dosen harus 

menentukan cara 

evalusi yang 

dibutuhkan untuk 

setiap materi dan 

1. Dosen melakukan 

evaluasi sesuai  RPKPS 

yang telah dibuat dan 

diserahkan kepada 

Ketua Prodi. 
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diberikan kepada 

mahasiswa untuk 

mengetahui 

kompetensi yang 

dicapai mahasiswa 

mengarah kepada 

pencapaian 

kompetensi.. 

2. Setiap dosen harus 

mengadakan 

evaluasi  mengetahui 

kompetensi 

mahasiswa  

terhadap sebahagian 

materi kuliah. 

. 

2. Semua bentuk penilaian 

harus diperhitungkan 

dalam pemberian nilai 

akhir. 

3. Ketua Prodi harus 

memantau evaluasi 

oleh dosen apakah 

sesuai dengan rencana 

atau tidak. 

6 Pelaksanaan 

praktikum 

Ketua Prodi 

bertanggung jawab 

atas pelaksanaan 

praktikum dalam 

mendukung tujuan 

kurikulum. 

1. Pengelola 

laboratorium dan 

dosen penanggung 

jawab mata kuliah 

yang berhubungan 

dengan praktikum 

bertanggung jawab 

atas :penyusunan 

panduan praktikum 

yang berisi : 

a. Tujuan dari praktikum 

b. Standar operasional 

(SOP)dari setiap 

peralatan laboratorium 

c. Cara pengambilan dan 

proses data 

d. Penyusunan laporan 

akhir  praktikum. 

2. Dosen penanggung 

jawab mata kuliah 

melaksanakan 

praktikum secara 

1. Setiap mahasiswa 

sudah harus memiliki 

panduan laboratorium 

sebelum memasuki 

laboratorium. 

2. Setiap mahasiswa 

sudah harus 

mengetahui prosedur 

penggunaan sebelum 

menggunakan 

peralatan laboratorium. 

3. Dosen penanggung 

jawab mata kuliah dan 

Laboran harus 

mendampingi 

mahasiswa dalam 

melakukan praktikum. 

4. Mahasiswa harus 

membuat laporan 

praktikum untuk dinilai 

oleh dosen pengasuh 

mata kuliah. 
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efektif dan efisien 

dengan jalan : 

a. Dosen penanggung jawab 

mata kuliah dan laboran 

harus membuat jadwal 

dan membagi mahasiswa 

dalam kelompok-

kelompok praktikum. 

b. Dosen dan laboran harus 

memberikan pengarahan 

sebelum memasuki ruang 

laboratorium 

7 Pelaksanaan 

KKLP 

Ketua Prodi harus 

memberi kepastian 

bahwa pelaksanaan 

kerja praktek akan 

memberi kompetensi 

kepada mahasiswa 

sesuai tujuan 

kurikulum 

1. Dosen pembimbing 

akademik hanya 

memberikan ijin 

kepada mahasiswa 

untuk memprogram 

kerja praktek apabila 

telah memenuhi 

persyaratan sesuai 

ketentuan. 

2. Ketua program studi 

harus menilai apakah 

instansi/perusahaan/ 

proyek yang akan 

ditempati kerja 

praktek mahasiswa 

akan memberi 

dampak pada 

peningkatan 

kompetensi atau 

tidak 

 

1. Ketua Prodi harus 

menunjuk seorang 

dosen dalam 

membimbing 

mahasiswa dalam 

melaksanakan kerja 

praktek 

2. Mahasiswa harus 

menyusun laporan kerja 

praktek dan 

diseminarkan di 

kampus. 



82 

 

8 Tugas akhir Ketua Prodi harus 

menentukan   bahwa 

penulisan tugas akhir 

akan memberi 

kompetensi kepada 

mahasiswa/mahasiswi 

sesuai perkembangan 

IPTEK dan kebutuhan 

stakeholders 

1. Ketua Prodi bersama 

para dosen 

menyiapkan topik-

topik up to date 

untuk dijadikan 

bahan penulisan 

tugas akhir 

mahasiswa 

2. Ketua Prodi harus 

menyiapkan 

panduan tentang 

tatacara penulisan 

tugas akhir 

3. Ketua Prodi 

menugaskan 

(dengan SK) dosen 

pembimbing yang 

mempunyai 

kompetensi yang 

sesuai dengan topik 

yang akan ditulis 

mahasiswa. 

 

1. Mahasiswa harus 

melakukan konsultasi 

dengan dosen 

pembimbing secara 

rutin. 

2. Ketua Program studi 

mengadakan seminar 

tugas akhir untuk 

memperoleh masukan 

dari dosen lain tentang 

materi yang ditulis 

mahasiswa. 

3. Ketua Prodi 

menerbitkan SK 

pelaksanaan ujian tugas 

akhir seorang 

mahasiswa apabila 

memenuhi hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Tugas akhir telah 

disetujui oleh semua 

dosen pembimbing 

b. Seluruh persyaratan 

akademi, keuangan 

dan perpustakaan 

telah dipenuhi. 

4. Penyampaian undangan 

penguji paling lambat 3 

hari sebelum tanggal 

ujian 

9 Wisuda 

Sarjana 

Ketua mengadakan 

wisuda sarjana Pada 

setiap akhir semester  

bagi setiap mahasiswa 

ketua membentuk Tim 

Panitia Pelaksana dengan 

tugas sebagai berikut : 

1. Tim Panitia pelaksana 

harus mengadakan 

rapat dalam hal   

pelaksanaan wisuda 
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yang telah 

menyelesaikan 

perkuliahan 

a. Melakukan pendaftaran 

calon wisudawan/wati 

b. Menentukan tanggal 

dan tempat  

pelaksanaan wisuda 

c. Menyiapkan segala 

sesuatunya yang 

berkaitan dengan 

wisuda sarjana 

2. Ketua sekolah tinggi 

harus memantau 

setiap saat kegiatan 

panitia dalam 

pelaksanaan wisuda. 

10 Penyerahan 

Ijazah dan 

transkrip 

nilai untuk 

lulusan. 

Ketua sekolah tinggi 

menyerahkan ijazah 

kepada lulusan Pada 

saat pelaksanaan 

wisuda, sebagai tanda 

bahwa mahasiswa 

telah menyelesaikan 

studi. 

1. Satu minggu 

sebelum 

pelaksanaan wisuda 

wakil ketua I bagian  

Akademik harus 

menyelesaikan 

penulisan ijazah  

2. Wakil ketua I bagian 

Akademik harus 

menyusun ijazah 

sesuai urutan nama 

mahasiswa dalam 

daftar wisudawan. 

1. Wakil ketua I bagian 

Akademik akan 

bersedia  memperbaiki 

setiap kesalahan 

penulisan pada ijazah 

yang telah diterima 

mahasiswa dengan 

mengganti ijazah 

tersebut. 

2. Bagi mahasiswa yang 

terdaftar sebagai 

wisudawan tetapi tidak 

mengikuti wisuda, maka 

batas waktu 

pengambilan ijazah 

maksimum satu bulan 

setelah pelaksanaan 

wisuda. Lewat waktu 

tersebut wisudawan 

akan diberi sanksi 

administrasi.  
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2.3. Perencanaan Pengendalian Proses Pembelajaran 

Tabel 3.  Perencanaan mutu pengendalian proses pembelajaran 

No Aspek Penetapan 

Standar 

Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 

1 Legalitas 

dosen mata 

kuliah 

Masing masing 

Dosen yang 

mengajar suatu 

mata kuliah harus 

mempunyai 

legalitas dari 

Pimpinan Sekolah 

Tinggi dan Ketua 

Prodi 

1. Dalam Setiap awal 

semester, ketua 

sekolah tinggi 

membuat Surat 

Keputusan tentang 

dosen dan mata-

mata kuliah yang 

diasuhnya. 

2. Ketua Prodi 

membuat jadwal 

perkuliahan dengan 

mencantumkan 

dosen pengasuh 

pada setiap mata 

kuliah. 

1. Ketua Prodi menunjuk 

dosen lain untuk 

menggantikan dosen 

yang berhalangan atau 

tidak dapat 

melaksanakan tugasnya 

selama semester 

berjalan. 

2. Dosen yang ditunjuk 

oleh Ketua Prodi 

dibuatkan surat 

keputusan tersendiri 

oleh Ketua sekolah 

tinggi. 

2 Kehadiran 

dosen pada 

awal kuliah 

Masing masing 

Dosen dari setiap 

mata kuliah harus 

masuk sesuai 

dengan jadwal 

jadwal yang telah 

ditentukan. 

Ketua prodi harus   

memantau masing 

masing kehadiran dosen 

pada setiap awal 

perkuliahan dan 

mencatat dalam sebuah 

checklist dosen yang 

belum masuk memberi 

kuliah 3 minggu 

berturut-turut tanpa 

pemberitahuan. 

Ketua Prodi harus segera 

mengganti dan memastikan 

dosen pada  mata kuliah 

yang belum masuk dalam 3 

minggu berturut-turut 

dengan dosen lain yang 

mempunyai kompetensi 

untuk mengajar pada mata 

kuliah tersebut. 

3 Evaluasi 

pelaksanaan 

Dalam Setiap 

pertengahan 

semester Ketua 

Ketua Prodi mengadakan 

dengan dosen dan 

ketua-ketua kelas untuk 

1. Ketua Prodi dan peserta 

rapat akan mengambil 

kesimpulan dan 
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proses 

pembelajaran 

Prodi harus 

melakukan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

mengevaluasi proses 

pembelajaran yang 

sudah berjalan  yang 

menyangkut : 

a. Jumlah tatap muka 

rata-rata yang sudah 

dilaksanakan 

b. Praktikum  yang 

sudah atau yang 

belum dilaksanakan 

c. Kendala-kendala 

yang dihadapi dosen 

dan mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

tindakan-tindakan untuk 

mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

2. Ketua Prodi harus 

segera menindak lanjuti 

hasil rapat. 

4 Persyaratan 

ikut evaluasi 

pada 

semester 

akhir suatu 

mata kuliah. 

Ketua prodi harus 

memastikan 

bahwa 

mahasiswa yang 

mengikuti 

evaluasi tahap 

akhir telah 

mengikuti proses 

pembelajaran  

dengan baik 

sesuai dengan 

ketentuan. 

1. Ketua Prodi harus 

membuat daftar hadir 

mahasiswa dari 

seluruh mata kuliah 

dengan kehadiran 

kurang dari  80 % dari 

seluruh kegiatan 

pembelajaran yang 

telah dilakukan  dalam 

setiap  mata kuliah. 

Sebelum evaluasi 

akhir 

2. Ketua Prodi harus 

menyampaikan daftar 

nama mahasiswa 

pada poin 1 diatas 

kepada dosen 

penanggung jawab 

mata kuliah  

Bagi setiap mahasiswa 

yang mengikuti evaluasi 

akhir tetapi jumlah 

kehadiran kurang dari 80 

% akan diberi nilai kosong 

(K) 



86 

 

4. Persyaratan 

suatu mata 

kuliah untuk 

dievaluasi 

pada akhir 

semester. 

Ketua prodi harus 

memastikan  

bahwa setiap 

dosen telah 

menyelesaikan 

seluruh materi 

perkuliahan yang 

ada dalam RPKPS 

sebelum 

mengadakan 

evaluasi akhir. 

Pada setiap akhir 

perkuliahan, dosen 

harus mengisi format 

pada daftar hadir dan 

berita acara yang 

tersedia tentang materi 

yang sudah diajarkan 

pada mahasiswa. 

 

1. Ketua prodi harus 

memeriksa materi yang 

telah disajikan dalam 

absen  atau berita acara 

sesuai rencana atau 

tidak 

2. Ketua prodi tidak akan 

mengizinkan dosen 

melakukan evaluasi 

akhir sebelum seluruh 

materi telah 

disampaikan/dikuliahkan 

kepada mahasiswa. 

3. Perkuliahan harus 

dilanjutkan oleh dosen 

sampai materinya 

selesai, sesudah itu baru 

mengadakan evaluasi 

akhir.  

5 Pemasukan 

nilai 

Masing-masing 

dosen harus 

memasukkan nilai 

akhir dari mata 

kuliah  yang 

diasuhnya sesuai 

jadwal yang telah 

ditentukan 

1. ketua sekolah 

tinggi membuat 

surat yang 

ditujukan 

kepada dosen di 

setiap akhir 

semester, 

dengan isi : 

a. Ucapan terima kasih 

kepada dosen atas 

peran sertanya 

dalam proses 

pembelajaran dalam 

semester yang lalu. 

1. Ketua Prodi menyurati 

dosen yang belum 

memasukkan nilai mata 

kuliahnya pada batas 

waktu yang sudah 

ditentukan. 

2. Ketua Prodi 

memerintahkan kepada 

staf prodi untuk 

menjemput nilai dari 

dosen yang belum 

memasukkan nilainya 

sampai pada waktu yang 

sudah ditentukan. 
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b. Penyampaian berkas 

hasil ujian 

mahasiswa untuk 

diperiksa.  

c. Pemasukan nilai dari 

dosen sesuai 

ketentuan dalam 

Peraturan Akademik. 

2. Ketua Prodi 

mengirimkan 

kepada dosen  

Surat Ketua 

sekolah tinggi 

diatas bersama 

dengan hasil 

ujian mahasiswa 

paling lambat 3 

hari setelah 

ujian mata 

kuliah tersebut 

selesai diujikan. 

 

3. Ketua prodi akan 

memberi sanksi berupa 

pengurangan mata 

kuliah untuk dosen yang 

tidak mengindahkan 

point 1 dan 2 diatas 

6 Evaluasi 

proses 

pembelajaran 

tahap akhir. 

Ketua Prodi harus 

melakukan 

evaluasi proses 

pembelajaran 

pada Setiap akhir  

semester. 

Ketua Prodi mengadakan 

rapat bersama dengan 

dosen untuk 

mengevaluasi proses 

pembelajaran yang 

sudah berjalan  selama 1 

semester yang 

menyangkut : 

a. Hasil belajar 

mahasiswa 

b. Kendala yang 

dihadapi dosen dan 

1. Ketua Prodi dan peserta 

rapat  mengambil  

musyawarah bersama 

dan mengusulkan 

langkah-langkah 

perbaikan untuk 

pelaksanaan proses 

pembelajaran semester 

yang akan datang. 

2. Ketua Prodi harus 

segera menindaklanjuti 
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mahasiswa selama 

belajar dalam 1 

semester yang lalu 

 

setiap hasil keputusan 

rapat. 
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BAB III 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  MUTU PROSES PEMBELAJARAN 

3.1. Evaluasi Standar 

Untuk Penjaminan mutu proses pembelajaran, maka upaya yang dipertahankan dan ditingkatkan adalah 

mutu proses pembelajaran  untuk menghasilkan output yang bermutu dan hal ini dilakukan oleh institusi 

pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu proses pembelajaran  

ditandai  dengan adanya kegiatan evaluasi internal dan tindakan penyempurnaan dan pengembangan 

proses pembelajaran, sedangkan  kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi 

(pengakuan terhadap mutu sekolah tinggi  sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Kegiatan 

ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara  terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan 

“Roda Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan), Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) 

serta Penyempurnaan dan Pengembangan (action). 

 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu Proses Pembelajaran. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Prencanaan Proses Pembelajaran 

2. Perencanaan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

3. Perencanaan Pengendalian ProsesPembelajaran

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kajian hasil evaluasi perencanaan, 

pelaksanaan & pengendalian

· Kajian hasil evaluasi pelaksanaan

· Kajian hasil  evaluasi pengendalian

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan proses 

pembelajaran

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

 

3.2.  Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

 Dalam hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari proses pembelajaran terhadap kegiatan 

akademik menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari setiap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Kekuatan harus dipertahankan dan dikembangkan sedangkan Kelemahan harus diperbaiki  

dan disempurnakan lebih lanjut. 

3.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Dalam mencapai kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabel 4.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Aspek mutu 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu 
Manual 

Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Dokumen Borang 

A PERENCANAAN 
PBM 

     

1 Kalender 
Akademik 

   Kalender 
Akademik 

Checklist 
distribusi 
kalender 
akademik 

2 Rencana 
pembelajaran oleh 
dosen 

    Rencana 
pembelajaran 
oleh dosen 

3. Penyiapan  ruang 
kuliah 

    Checklist  
ketersediaan 
ruangan 

4 Perpustakaan     Checklist /Daftar 
ketersediaan 
buku setiap mata 
kuliah 

5 Pelaksanaan 
praktikum 

  1. SOP 
peralatan 
laboratorium 

2. IK 
pelaksanaan 
praktikum 

 Checklist kesiapan 
alat untuk 
praktikum 

6 Registrasi 
mahasiswa 

 Manual 
Prosedur 
Pendaftaran 
Ulang 

 Format registrasi 
mahasiswa 

Daftar mahasiswa 
aktif 

7 Pengisian KRS 
mahasiswa 

 Manual 
Prosedur 
Pengisian KRS 

 Format KRS  

8 Penentuan dosen 
pengasuh mata 
kuliah 

Manual Mutu 
Standar Dosen*) 

  Peraturan 
Akademik 

 

B PELAKSANAAN 
PBM 

     

1 Penggunaan ruang 
kuliah 

    Checklist  
pemakaian 
ruangan 

2 Kebersihan sarana, 
keamanan dan 
ketertiban 

    Checklist  
kebersihan ruang 
dan WC 

3 Penyediaan RPKPS 
dan materi ajar 
untuk mahasiswa. 

   1. Kurikulum  
2. Format RKPKPS 

Checklist 
pemasukan 
RKPPS 

4 Pelaksanaan 
perkuliahan 

   Jadwal 
perkuliahan 

 

5 Pelaksanaan 
praktikum 

    Format penilaian 
praktikum 

6 Pelaksanaan KKLP    Format penulisan 
laporan KKLP 
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BA 

B IV 

PENUTUP 

Proses pembelajaran didalam Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati, merupakan salah satu faktor penentu 

yang mampu mendorong proses tercapainya visi yang diharapkan di dalam sistem penjaminan mutu 

Sekolah Tinggi Pelita Hati. Oleh karena itu, dengan terlaksananya proses pembelajaran yang 

memenuhi standar mutu, maka akan dapat memudahkan Sekolah Tinggi Teologi Pelita hati mencapai 

visinya yang dapat menjadi salah satu Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 

Produk suatu perguruan tinggi terdiri dari lulusan, hasil penelitian dan barang atau alat yang dapat 

dimanfaatkan oleh stakeholders. Lulusan perguruan tinggi saat ini dan dimasa mendatang dituntut 

harus  memiliki kompetensi  yang tinggi untuk mampu mengambil peran serta dalam suatu kegiatan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Kemampuan lulusan sangat ditentukan oleh pandangan universitas, fakultas dan program studi tentang 

kompetensi lulusan yang diperlukan pada masa mendatang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu perencanaan yang matang akan kompetensi 

lulusan yang akan dihasilkan menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Tanpa perencanaan 

yang matang, maka kemungkinan besar suatu saat program studi akan ditinggalkan oleh masyarakat.   

Buku Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan  ini berisi tentang konsep, kebijakan, sistem, 

organisasi dan implementasi penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi 

Teologi Pelita Hati (STT PH). Buku ini disusun berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, Rencana 

Strategis Sekolah Tinggi, dan kebijakan mutu dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan 

mutu standar kompetensi lulusan, pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar 

operasional prosedur (SOP) dari setiap kegiatan proses penjaminan kompetensi lulusan.  

Dukungan dari segenap warga kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati (STT PH) sangat diharapkan 
agar upaya penjaminan mutu standar kompetensi lulusan dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi 
Sekolah Tinggi.  
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NIDN: 2305117001 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN DEPAN  1) 

TIM PENYUSUN  3) 

KATA PENGANTAR  4) 

DAFTAR ISI 5) 

BAB I PENDAHULUAN 6) 

1.1. Latar Belakang 6) 

1.2. Kebijakan dalam Kompetensi Lulusan 6) 

1.3. Tujuan 6)     

1.4. Sasaran.7) 

BAB II PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
8) 

BAB III EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 11) 

3.1. Evaluasi Standar 11) 

3.2.Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 11) 

3.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 11) 

BAB IV PENUTUP  13) 

DAFTAR ACUAN  14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi pada suatu perguruan tinggi adalah 

menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pengelola program studi. 

Kriteria lulusan mahasiswa dari suatu program studi lazimnya dirumuskankan dalam bentuk 

Standar Kompetensi Lulusan. Keberadaan standar ini sangat mutlak dan strategis sifatnya. 

Terminologi kompetensi menurut pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2006 

tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”. 

Sementara itu pasal 1 Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah 

“seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung-jawab yang dimiliki seseorang untuk dianggap 

mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu” 

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kompetensi hasil didik suatu program studi 

terdiri atas: (a). Kompetensi utama (b). Kompetensi pendukung (c). Kompetensi lain yang 

bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama”. Ayat (2) pasal yang sama hanya 

menyebutkan bahwa” elemen kompetensi terdiri atas (a). Landasan kepribadian (b). 

Penguasaan ilmu dan ketrampilan (c). Kemampuan berkarya (d). Sikap dan perilaku dalam 

berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai (e). 

Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan dalam berkarya”.  

Berdasarkan hal diatas Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati merancang standar kompetensi 

lulusan  yang bermutu, melalui suatu kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai.  

1.2. Kebijakan dalam Kompetensi Lulusan. 

1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati untuk menjadi Sekolah Tinggi terkemuka di 
kawasan Indonesia Tengah,  yang diwujudkan melalui lulusan yang berkompetensi tinggi 
dan mampu bersaing dalam era globalisasi. 

2. Setiap program studi harus merancang kompetensi lulusannya berdasarkan visi dan misi 
Sekolah Tinggi, dan program studinya 

3. Menerapkan standar kompetensi lulusan melalui kurikulum berbasis kompetensi pada 
semua program studi.  

4. Mengelola dan mengendalikan komponen-komponen proses pembelajaran seperti dosen, 
mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan metode atau strategi 
pembelajaran mulai dari perencanaan implementasi, implementasi, monitoring dan 
evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal 

5. Melengkapi dan mengembangkan komponen-komponen proses yang ada sesuai dengan 
tuntutan untuk mencapai mutu yang diharapkan  

6. Melakukan perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran berdasarkan hasil mutu 
yang sudah dicapai.  

 

1.3. Tujuan  

1. Mendorong program studi untuk merencanakan, menerapkan, memonitoring dan 

mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditetapkan.  
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2. Mendorong dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukannya melalui 

perancangan materi kuliah, metode dan strategi, alat atau media yang diperlukan, sumber 

belajar yang diperlukan serta merancang alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan 

mahasiswanya dalam mencapai kompetensi setiap mata kuliah.  

3. Mendorong Sekolah Tinggi untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam proses 

pembelajaran sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

1.4. Sasaran 

Tercapainya standar kompetensi lulusan sesuai kriteria setiap program studi  melalui suatu 

proses pembelajaran yang bermutu dalam mencapai visi, misi dari Sekolah Tinggi, fakultas dan 

program studi.   
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BAB II 

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI 

LULUSAN 

Mekanisme penetapan, pemenuhan dan pengendalian Standar Kompetensi lulusan adalah sebagai 

berikut : 

Tabell 1.  Penetapan, pemenuhan dan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 

No Aspek Penetapan Standar Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 
1 Standar 

Kompetensi 
Lulusan 

Ketua Program Studi harus 
menetapkan kompetensi 
lulusan yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan 
dan sikap 

1. Ketua prodi harus membuat 
kualifikasi kompetensi lulusannya 
dengan melibatkan dosen dan 
stakeholders yang relevan 

2. Ketua prodi harus dapat menulis 
dalam suatu borang khusus 
kualifikasi kompetensi lulusannya  
dan mata kuliah yang mendukung 
setiap setiap kompetensi.  

3. Ketua prodi kemudian bertanggung 
jawab  untuk melakukan berbagai 
upaya agar apa yang telah 
ditetapkan dalam standar dan 
borang bisa terpenuhi. Hal yang 
harus dilakukan adalah : 
a. Melakukan sosialisasi kualifikasi 

kompetensi kepada dosen dan 
mahasiswa. 

b. Memeriksa apakah materi dan 
metode pembelajaran mengarah 
kepada pencapaian kompetensi 

c. Memeriksa setiap bahan dan 
metode evaluasi betul-betul 
mengukur pencapaian 
kompetensi.  

4. Ketua prodi membuat catatan atas 
semua upayanya untuk memenuhi 
standar. Catatan tersebut dapat 
berupa checklist berupa hal-hal apa 
saja yang harus dilakukan atau tidak 
dilakukan, apa yang sudah dan yang 
belum dilakukan. 

 
 

1. Ketua Prodi harus 
memeriksa apakah fakta 
dilapangan benar-benar 
telah sesuai dengan apa 
yang dituliskan dalam 
standar. 

2. Ketua Prodi segera 
mengambil langkah 
korektif apabila ditemukan 
ada suatu 
kesalahan/ketidak 
sesuaian antara apa yang 
terjadi di lapangan dengan 
dengan isi standar dan 
memberi solusi yang tepat 
untuk menyelesaikan 
ketidak sesuaian tersebut. 

3. Ketua Prodi mencatat 
semua temuan dilapangan 
yang tidak sesuai dengan 
isi standar, atau hal-hal 
lain  yang berkaitan 
dengan upaya 
pengendalian isi standar.  

 
 

2 Kemampuan 
Bahasa 
Inggris 

Wakil Ketua I, Waket dan 
Ketua Prodi sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus mengusahakan 
agar supaya pada tahun 
2024 TOEFL lulusan minimal 
350 

1. Ketua Prodi  harus 
mensosialisasikan kebijakan ini 
kepada mahasiswa bahwa 
penguasaan bahasa inggris sangat 
dibutuhkan dunia kerja. 

2. Wakil Ketua I, Waket dan Ketua 
Prodi sesuai kewenangannya 
masing-masing agar mata kuliah 
bahasa inggris dengan 2 sks  
diajarkan 2 x 2 sks (2 kali pertemuan 
seminggu). 

3. Ketua Prodi harus menginstruksikan 
kepada dosen pengampu mata 
kuliah bahasa inggris agar memberi 
nilai akhir berdasarkan TOEFL yang 
dicapai mahasiswa. 

4. Ketua Prodi harus bekerja sama 
dengan pengelolah kursus bahasa 
inggris di luar kampus untuk 
kegiatan kursus mahasiswa. 

1. Ketua Prodi membuat 
kebijakan bahwa 
mahasiswa yang boleh 
ujian akhir studi harus 
memiliki TOEFL minimal 
350 

2. Ketua Prodi harus 
memantau dan 
mengevaluasi kegiatan 
kursus bahasa inggris 
mahasiswa diluar kampus 
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5. Ketua Prodi harus memotivasi 
mahasiswa yang sudah berada 
pada semester VI untuk mengikuti 
kursus bahasa inggris pada tempat 
yang sudah ditentukan pada point 4 
diatas. 

3 Penguasaan 
Komputer 

Ketua Prodi, Kepala Lab. 
Komputer dan dosen mata 
kuliah sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus mengusahakan 
agar supaya pada tahun 
2021 setiap lulusan 
menguasai penggunaan 
komputer dalam hal : 
1. Pengetikan dengan 

Microsoft Word 
2. Membuat presentase 

dengan Microsoft Power 
Point. 

3. Mengelolah data dengan 
Microsoft Excel 

4. Mengolah data dengan 
program aplikasi 
komputer sesuai bidang 
ilmu. 

1. Dosen mata kuliah dalam memberi 
tugas kepada mahasiswa harus 
diketik dengan komputer. 

2. Setelah selesai melakukan kegiatan 
lab. Komputer mahasiswa sudah 
harus menguasai penggunaan 
Microsoft Office 

3. Dosen mata kuliah harus 
mengajarkan kepada mahasiswa 
cara memproses data dengan 
menggunakan Microsoft Excel atau 
program aplikasi yang sesuai mata 
kuliahnya dan memberi tugas 
kepada mahasiswa untuk 
diselesaikan dengan komputer. 

4. Bagi mahasiswa yang belum 
memiliki komputer, dosen mata 
kuliah berkoordinasi dengan Kepala 
Lab. Komputer untuk memberi 
kesempatan kepada mahasiswa 
dalam menyelesaikan tugas mata 
kuliahnya. 

5. Setiap kegiatan presentase/seminar 
mata kuliah atau ujian tugas akhir  
mahasiswa harus  menggunakan 
Power Point. 

1. Dosen mata kuliah harus 
memberi bimbingan bagi 
mahasiswa yang belum 
mampu mengerjakan 
tugasnya dengan 
komputer. 

2. Penguji tugas akhir harus 
mengevaluasi kemampuan 
mahasiswa tentang 
penggunaan program 
aplikasi yang digunakan 
dalam tugas akhirnya. 

3. Ketua Prodi harus 
menyiapkan program-
program aplikasi yang 
dibutuhkan dan peralatan 
untuk presentase (LCD). 

4 IPK Wakil Ketua I, Waket dan 
Ketua Prodi sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus mengusahakan 
agar supaya pada tahun 
2022 IPK minimal lulusan 
2,75 

1. Ketua Prodi  harus 
mensosialisasikan kebijakan ini 
kepada dosen dan mahasiswa. 

2. Penasehat Akademik mahasiswa 
harus memperhatikan IP mahasiswa 
bimbingannya dan memberi 
semangat untuk memperbaiki IP 

3. Ketua Prodi tidak mengizinkan 
mahasiswa yang akan ujian akhir 
dengan IPK < 2,75. 

4. Ketua Prodi harus memberi peluang 
khusus bagi mahasiswa yang 
kemungkinan memiliki IPK < 2,75 
pada akhir studinya untuk 
mengulang mata kuliah yang 
dianggap perlu diluar mata kuliah 
yang diambil sesuai ketentuan. 

1. Ketua Prodi harus memiliki 
data mahasiswa yang 
memiliki IPK <2,75. 

2. Mahasiswa harus 
memotivasi dirinya sendiri 
untuk belajar lebih aktif. 

5 Lama 
Penulisan 
skripsi. 

Ketua Prodi dan Dosen 
Pembimbing  sesuai 
kewenangannya masing-
masing mengusahakan agar 
lama penulisan maksimum  
tugas akhir  2 semester pada 
tahun 2022. 

1. Ketua Prodi  harus 
mensosialisasikan kebijakan ini 
kepada dosen dan mahasiswa. 

2. Setiap awal semester awal, dosen 
diwajibkan memasukkan minimal 2 
topik yang dapat dijadikan tugas 
akhir mahasiswa 

3. Ketua Prodi harus menginstruksikan 
kepada Dosen Pembimbing agar 
pelaksanaan konsultasi 
dilaksanakan di kampus dengan 
memanfaatkan ruang dosen dan 
ruang rapat sebagai tempat 
konsultasi dengan mahasiswa. 

 
 

1. Ketua Prodi harus memiliki 
data tentang mahasiswa 
yang sedang menulis 
tugas akhir. 

2. Ketua Prodi harus 
membuat surat teguran 
bagi mahasiswa yang 
sudah menulis tugas akhir 
selama  satu semester 
tetapi tetapi belum juga 
mengikuti ujian tugas 
akhir. 

3. Dosen pembimbing harus 
melaporkan kepada Ketua 
Prodi mahasiswa yang 
kurang aktif dalam 
kegiatan pembimbingan 
tugas akhir. Kemudian 
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Ketua Prodi memanggil 
mahasiswa untuk dimintai 
keterangan tentang 
permasalahan yang 
dihadapinya. 

 

6 Lama Studi  Wakil Ketua I, Waket dan 
Ketua Prodi sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus mengusahakan 
agar supaya pada tahun 
2022 lama studi rata-rata  
lulusan 3,5 tahun  

1. Ketua Prodi  harus 
mensosialisasikan kebijakan ini 
kepada dosen dan mahasiswa. 

2. Penasehat Akademik mahasiswa 
harus memperhatikan lama studi 
mahasiswa bimbingannya yang 
sudah dijalani  dan memberi 
motivasi  untuk belajar lebih giat  

3. Ketua Prodi harus memberi peluang 
khusus bagi mahasiswa yang sudah 
menjalani masa studi selama 5,5 
tahun dengan memberi mata kuliah 
lebih dari ketentuan yang 
disyaratkan. 

 

Ketua Prodi harus memiliki 
data tentang mahasiswa 
yang sudah menjalani masa 
studi 5,5 tahun tetapi belum 
juga selesai. 

7 Lama Tunggu 
Lulusan 

Wakil Ketua I, Waket dan 
Ketua Prodi sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus mengusahakan 
agar supaya pada tahun 
2024 lama tunggu rata-rata 
untuk memperoleh pekerjaan 
pertama adalah 8 bulan 

1. Ketua Prodi  harus 
mensosialisasikan kebijakan ini 
kepada dosen dan mahasiswa. 

2. Ketua Prodi harus membentuk 
Career Advisor  untuk 
merencanakan kegiatan atau 
pelatihan yang dibutuhkan lulusan 
sebelum meninggalkan Sekolah 
Tinggi. 

3. Ketua Prodi harus memberi  surat 
keterangan kompetensi rinci bagi 
lulusannya. 

Ketua Prodi harus 
memberikan dukungan 
fasilitas kepada Career 
Advisor dalam melaksanakan 
kegiatannya. 
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BAB III 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

3.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu standar kompetensi lulusan adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu dan kompetensi setiap peserta didik pada mata kuliah dari suatu proses 

pembelajaran yang pada akhirnya menghasilkan lulusan yang bermutu yang  dilakukan oleh 

institusi pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu standar 

kompetensi lulusan ini ditandai  dengan adanya kegiatan evaluasi internal dan tindakan 

penyempurnaan dan pengembangan proses pembelajaran untuk mencapai kriteria lulusan yang 

diharapkan, sedangkan  kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi 

(pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi  sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). 

Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara  terstruktur dan terencana dengan 

baik sesuai dengan “Roda Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan), 

Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) serta Penyempurnaan dan Pengembangan 

(action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu Standar Kompetensi Lulusan. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Standar Kompetensi Lulusan 

Perumusan Standar Mutu 

Kompetensi Lulusan

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan Standar 

Kompetensi Lulusan

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

3.2.  Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

 Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari Standar Kompetensi Lulusan dari suatu  

kegiatan akademik menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Kekuatan harus dipertahankan dan dikembangkan sedang Kelemahan harus 

diperbaiki  dan disempurnakan untuk mencapai kriteria lulusan yang diharapkan. 

3.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabel 2.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu Manual Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Borang 

Indikator 
Kinerja 

1 Professionalime    Penilaian dosen oleh 
mahasiswa 

 

2 Penelitian  Pedoman 
Pelaksanan 
Penelitian 

   

3. Penerimaan dosen   Manual Prosedur 
Dosen 

   

4. Kewenangan 
mengajar 

 Peraturan 
Akademik STT 
Pelita Hati  

   

5. Pembebanan 
dosen 

 Peraturan 
Akademik STT 
Pelita  

   

6 Pelaksanaan 
tugas  

Manual Mutu 
Proses 
Pembelajaran 

  Evaluasi diri dosen  

7. Pelatihan  Manual Prosedur 
Pelatihan 

   

8 Kesejahteraan  Aturan 
Kepegawaian STT 
Pelita Hat 

   

9 Penghargaan dan 
sanksi 

 Peraturan 
Akademik STT 
Pelita  
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BAB IV 

PENUTUP 

Dalam sistem penjaminan mutu STT Pelita Hati , Standar Kompetensi Lulusan  merupakan salah satu 

faktor mutlak dan strategis  yang mampu  mendorong STT Pelita Hati  menuju tercapainya visi yang 

dikehendaki. Dengan tercapainya standar kompetensi lulusan melalui suatu proses pembelajaran  yang 

memenuhi standar mutu yang diinginkan, akan memudahkan STT Pelita Hati dalam  pencapaian 

visinya menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 

Sistem Penjaminan Mutu Akademik  memegang peranan yang sangat penting dan mendasar dalam 

pengelolaan dan pengembangan suatu lembaga perguruan tinggi. Untuk itu STT pelita Hati mengambil 

kebijakan untuk memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Akademik demi terwujudnya proses yang 

efektif, berkulitas dan berkesinambungan.  

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua 

pihak pemangku kebijakan STT Pelita Hati. Sistem Penjaminan Mutu Akademik yang disingkat SPMA 

mencakup perencanaan standar mutu yang diinginkan, perencanaan mekanisme pemenuhan mutu, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindakan perbaikan dan peningkatan mutu. Proses 

penyelenggaraan ini tentu tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal jika tidak didukung dengan 

komitmen dan disiplin tinggi dari pihak-pihak terkait. 

Untuk itu Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) STT Pelita Hati berupaya sepenuhnya 

mewujudkan pedoman-pedoman yang nantinya akan digunakan dalam operasional Sistem Penjaminan 

Mutu Akademik. Dan salah satu pedoman yang disusun BPMA adalah Buku Manual Mutu Tenaga 

Kependidikan ini yang mengatur hal-hal seperti : 

1. Jumlah dosen yang sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mutu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dosen yang sesuai dengan standar STT Pelita Hati. 

3. Cara pembinaan dan pengembangan dosen yang sesuai dengan visi dan misi STT Pelita 
Hati. 

Buku manual ini harus diakui masih banyak kekurangan dan mungkin jauh dari harapan, untuk itu 

kami memerlukan kritik, saran dan masukan-masukan demi perbaikan ke depan.  

Akhir kata, dengan rampungnya  Buku Manual Mutu tentang Standar Tenaga Pendidik ini, kami 

mengucapkan banyak terima kasih atas upaya dan kerja keras tim BPMA dan diharapkan buku ini 

dapat membawa dampak positif bagi perkembangan STT Pelita Hati.  

 

 

Denpasar, 05 september 2017 

Ketua,  

 

  

 

  Dr. Novi Hans Maki, M.Th 
NIDN: 2305117001 

, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan tinggi tentu tidak bisa lepas 

dari peran tenaga pendidik dalam hal ini dosen. Di STT Pelita Hati tenaga pendidik terdiri dari 

dosen dan tenaga pelaksana akademik yaitu asisten dosen. Untuk Status Dosen terdiri dari 

dosen tetap dan dosen tidak tetap atau dosen luar biasa. 

Dalam fungsinya, dosen merupakan salah satu komponen terpenting dalam bidang input dari 

proses pembelajaran yang kemudian akan sangat menentukan hasil output. STT Pelita Hati 

memberi perhatian khusus pada jumlah dan kualitas dosen karena itu berpengaruh besar 

terhadap perkembangan peserta didik dan hasil akhirnya kelak. Dari segi jumlah harus ada rasio 

ideal antara dosen dan mahasiswa sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif. 

STT Pelita Hati dalam tenaga pendidik atau dosen, memiliki kualifikasi sebagai berikut :  

1. Kemampuan untuk memotivasi dan menumbuhkan minat belajar peserta didik. 
2. Kemampuan menyusun Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan materi perkulihan atau 

makalah. 
3. Menguasai materi pembelajaran dan berperan sebagai dinamisator dan fasilitator dalam 

pembelajaran mata kuliah yang diampuh. 
4. Memiliki kemampuan kreativitas untuk membuat suasana belajar menjadi menarik. 
5. Memiliki kemampuan dalam merekonstruksi pengetahuan dan metode pembelajaran yang 

merujuk pada kompetensi sebagaimana tujuan mata kuliah tersebut. 
6. Kemampuan menguasai kurikulum dimana dosen harus mengerti dan dapat 

mengartikulasikan kedudukan dan keterkaitan mata kuliahnya dengan kurikulum program 
studi yang dituju. 

7. Mempunyai kemampuan pedagogik dimana dosen harus mampu melaksanakan proses 
pembelajaran yang efektif dan mendalam. 

8. Memiliki kepribadian yang baik serta disiplin tinggi agar dapat menjadi panutan atau 
teladan bagi para peserta didik.  

Untuk mewujudkan kualifikasi dosen sebagaimana kriteria di atas tentu tidaklah mudah, 

dibutuhkan suatu kerja keras dan disiplin tinggi dalam membuat perencanaan, evaluasi, 

perbaikan dan peningkatan secara terus menerus baik dari dosen itu sendiri dan lebih khusus 

STT Pelita Hati agar proses pembelajaran yang bermutu dapat terlaksana yang nantinya akan 

menghasilkan output seperti yang diharapkan sebagaimana yang tertuang dalam visi misi STT 

Pelita Hati.  

1.2. Tujuan  

Buku Pedoman Penjaminan Mutu ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi STT Pelita Hati 

dalam konteks tenaga kependidikan demi memenuhi: 

1. Kebutuhan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran. 
2. Pengembangan mutu pendidikan melalui para tenaga pendidik yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan STT. 

1.3. Sasaran  

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu proses pembelajaran yang 

bermutu demi menghasilkan lulusan yang juga bermutu. 
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BAB II 

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP KERJA, 

KLASIFIKASI DAN TUGAS 

 

2.1.  Pengertian Umum 

Dari perspektif umum, yang dimaksud dengan ”Tenaga Kependidikan” adalah tenaga pengajar 

yang disebut ”dosen”. Dosen  merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas : a) 

merencanakan dan melaksanakan proses  pembelajaran, b) menilai hasil pembelajaran, c) 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, d) melakukan penelitian, e) melakukan pengabdian 

kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan perundang-undangan Pasal 39 (2) UU RI No. 20 

tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Dan dalam pasal 40 (2) ditambahkan bahwa pendidik berkewajiban: 

1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan 
dialogis; 

2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 
3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan  

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Dosen mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam lembaga perguruan tinggi 

di mana dosen merupakan tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan peraturan  

perundang-undangan. 

Dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, dikatakan bahwa “Dosen  

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama  mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui  

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dari pasal 1 ini perlu ditekankan  

bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan  

tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam UU RI no. 14 Tahun 2005 pasal 

45, dikatakan bahwa “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan lembaga perguruan 

tinggi dimana dosen tersebut bertugas. 

Secara umum Pemerintah melalui UU RI No.14 Tahun 2005 pasal 46, mengharuskan setiap 

dosen  memiliki kualifikasi akademik minimum sebagai berikut: 

1. Lulusan program magister untuk dosen program diploma atau program sarjana. 
2. Lulusan program doktor untuk dosen program pascasarjana. 

2.2. Ruang Lingkup Kerja 

Ruang lingkup kerja dosen di STT Pelita Hati sebagaimana Tri Dharma perguruan tinggi, meliputi 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Akan tetapi, lebih daripada itu 

dosen juga dapat berperan aktif dalam pengembangan akademik dan berpartisipasi dalam tata 

kelola institusi. Dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, dosen mempunyai peran 

sebagai berikut: 

1. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa. 
2. Peneliti dan pakar di bidang ilmunya demi pengembangan ilmu. 
3. Pengabdi atau pelayan masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya untuk 

kesejahteraan  masyarakat. 

2.3. Klasifikasi 

STT Pelita Hati dalam hal status dosen, menggolongkan dosen ke dalam dua kelompok, yaitu: 

dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang terikat penuh waktu dengan 

STT Pelita Hati sedangkan  dosen tidak tetap, adalah dosen yang terikat dalam hubungan kerja 
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dengan STT untuk  jangka waktu tertentu. Dosen tidak tetap termasuk dosen luar biasa dan 

dosen tamu.  

Pada Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan  Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

8/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen  dan Angka Kreditnya, 

disebutkan bahwa jabatan  fungsional dosen terdiri atas jabatan dosen pada  program pendidikan 

akademik dan dosen pada program pendidikan profesi. Pada ayat (2) peraturan  tersebut, 

dijelaskan bahwa jenjang jabatan Dosen yang terendah sampai dengan yang tertinggi  pada 

program pendidikan akademik adalah: 

1. Asisten ahli. 
2. Lektor. 
3. Lektor Kepala. 
4. Guru Besar. 

2.4. Tugas 

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa tugas pokok dosen STT Pelita Hati terdiri dari 

bidang Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Namun disamping tugas 

pokoknya seorang dosen juga mempunyai tugas  lain yaitu pengembangan akademik dan profesi 

serta partisipasi dalam tata pamong institusi. Dengan  demikian tugas dosen secara lebih spesifik 

meliputi: 

1. Memberikan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampu 
sehingga mahasiswa memperoleh pengetahuan, sesuai  dengan bidangnya masing-
masing. 

2. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara 
mandiri  menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya. 

3. Membina mahasiswa dari segi intelektual sekaligus sebagai konselor. 

4. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga 
mampu  menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam 
konteks kegiatan  ilmiahnya. 

5. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), 
seminar,  jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 
kebudayaan,  dan atau kesenian. 

6. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan pengabdian dan pelayanan 
pada  masyarakat. 

7. Melaksanakan kerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk 
pencapaian  visi Sekolah Tinggi. 

8. Mengembangkan keprofesian dengan berperan aktif dalam organisasi seminar. 

Pada kondisi tertentu dan sesuai kebutuhan, dalam tugasnya para dosen dibantu oleh asisten 

dan tenaga laboratorium 
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BAB III 

LANDASAN IDEAL PERANAN STANDAR DOSEN 

Segenap sivitas akademika STT Pelita Hati berupaya untuk merealisasikan cita-cita STT Pelita Hati 

yang tertuang dalam visi dan misi yaitu :  

  

Visi: 

Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang 

profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, memiliki kualitas diri yang mumpuni dan 

menjunjung tinggi integritas serta berkomitmen menjalankan komando agung. 

Untuk merealisasikan visi ini, perlu adanya misi sebagai langkah yang lebih konkret. Berikut misi STT 

Pelita Hati : 

Misi: 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan berbagai keterampilan ilmu teologi dan pendidikan 
Kristen untuk menjadi lulusan yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
dibidangnya. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan pengajaran Firman yang kuat berlandaskan Alkitab untuk 
menjadi lulusan yang berkualitas dan dapat diandalkan. 

- Memperlengkapi para peserta didik dengan nilai-nilai luhur kehidupan Kristus agar menjadi pelayan-
pelayan Tuhan yang memiliki integritas tinggi. 

- Mendidik dan mendorong para mahasiswa agar memiliki kerinduan yang kuat menjalankan komando 
agung, memberitakan Injil keselamatan demi menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. 

Dengan demikian fungsi STT Pelita Hati adalah sebagai wadah yang memperlengkapi demi 

menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional, berkualitas dan berintegritas serta aktif 

memberitakan Injil melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 

3.1. Professionalisme Dosen 

Di Atas pundak para dosen terletak tugas dan tanggung jawab mulia demi mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk itu dosen dituntut untuk profesional dalam berkarya dengan 

menyuguhkan karya-karya terbaiknya secara terus menerus dan tanpa batas. Profesionalisme 

seorang dosen bukan hanya terkait dengan  penguasaannya terhadap suatu disiplin ilmu dan 

keahlian tertentu, tetapi juga dituntut peran  terbaiknya dalam penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian pada  masyarakat sebagaimana panggilan tugas Tri Dharma 

perguruan tinggi.  

Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan seorang dosen yang profesional memiliki peran 

ganda, yaitu  menjalankan dan mengembangkan keahlian dalam bidang keilmuan dan 

keahliannya,  sekaligus mengaktualisasikan diri dan ilmunya agar memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan peserta didik pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga dosen sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat 

mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa. Tidak heran jika dosen dituntut untuk terus 

mengembangkan keahlian dan kemampuannya. Untuk itulah profesionalisme dosen merupakan 

salah satu tolok ukur dalam sistem penjaminan mutu akademik.   

Untuk mencapai standar profesionalisme dosen yang sesuai dengan harapan dan keinginan  

tentu tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama dan kerja keras dari semua pihak khususnya pihak 

institusi. Institusi berkewajiban untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif yang 

mengedepankan budaya akademik yang berkualitas serta  mengupayakan pengembangan 

kemampuan profesionalisme dosen.  

STT Pelita Hati dalam upaya mewujudkan profesionalisme dosen, memiliki ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 
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1. Memiliki tanggung jawab pada etika akademik dalam menjalankan profesi. 
2. Memiliki semangat untuk terus belajar dan berbenah diri demi meningkatkan kualitas 

kompetensi. 
3. Memiliki kompetensi yang dapat diunggulkan dalam bidang akademik. 
4. Memiliki komitmen tinggi dalam mengabdikan diri pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
5. Memiliki kepribadian yang baik yang dapat menginspirasi dan menjadi teladan 

 

Dalam rangka menunjang profesionalisme dosen seperti ketentuan-ketentuan diatas, STT Pelita 

Hati memiliki kebijakan strategis yaitu : 

1. Menetapkan pola rekrutmen, pengembangan karier, pemberhentian dan pensiun  bagi dosen 
STT Pelita Hati. 

2. Membuka kesempatan bagi dosen untuk mengembangkan diri termasuk mengikuti 
pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Menciptakan iklim kerja yang nyaman dan kondusif. 
4. Menerapkan pola jenjang karir yang jelas dan terstruktur. 
5. Memberikan insentif atau apresiasi bagi dosen berprestasi.  
6. Memberikan pendisiplinan bagi dosen yang melanggar ketentuan STT.  
7. Meningkatkan kesejahteraan dosen, dengan menjalankan sistem penggajian yang terukur 

berdasarkan kinerja dan keunggulan. 

3.2. Kode Etik Dosen 

Seorang dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu adanya pedoman moral 

yang mengatur sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat terhindar dari 

perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga institusi.  

Pedoman moral tersebut, diatur dalam Kode Etik Dosen STT Pelita Hati yang pada prinsipnya 

mengatur sikap, perilaku dan tindakan seorang dosen selama menjalankan tugasnya baik di 

lingkungan STT Pelita Hati maupun di luar STT.  

Kode etik dosen STT Pelita Hati adalah sebagai berikut : 

1.  Kode etik terkait profesionalisme. 

a. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugasnya. 
b. Bertanggung jawab dan jujur dalam mengimplementasikan ilmu. 
c. Bertindak objektif bersosialisasi dan dalam mengembangkan karir. 
d. Bersikap terbuka dan apresiatif terhadap kritikan yang sifatnya positif dan konstruktif. 
e. Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
f. Tidak melakukan plagiat. 

2. Kode etik terkait Sekolah Tinggi. 

a. Memiliki dedikasi dan komitmen terhadap STT Pelita Hati. 
b. Menjaga nama baik STT Pelita Hati dan Yayasan Otfirosi. 

 
3.  Kode etik terkait mahasiswa. 

a. Menghargai peserta didik secara personal.  

b. Menempatkan peserta didik sebagai mitra intelektual. 

c. Memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. 

 

4.  Kode etik terkait masyarakat. 

a. Memiliki sikap yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengaktualisasikan diri. 
b. Berperan aktif dalam menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan 
c. Menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan standar moral, 

hukum dan agama. 
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3.3. Atmosfer Akademik 

Melihat kedudukan dosen yang begitu strategis dan luas, maka sesungguhnya ada begitu banyak 

peran penting yang melekat kepadnya. Salah satunya adalah dosen diharapkan mampu 

membangun atmosfer akademik yang baik dan kondusif. Atmosfer akademik adalah suasana 

lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya interaksi yang sehat  antara mahasiswa 

dengan dosen,  antara dosen dengan dosen dan antar mahasiswa. Dengan terciptanya suasana 

akademik yang kondusif, maka akan sangat berpeluang tercipta pengembangan potensi semua 

pihak secara maksimal terutama mahasiswa dalam mencapai standar mutu akademik yang 

unggul. Suasana ini harus tercipta dalam seluruh bidang kegiatan akademik, yaitu: pendidikan, 

penelitian, dan   pengabdian pada  masyarakat, di segenap tempat dan lapisan baik di kampus 

maupun di luar kampus STT Pelita Hati. 
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BAB IV 

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN STANDAR DOSEN 

Salah satu bagian terpenting dari buku Manual Mutu Standar Tenaga Kependidikan ini adalah 

”penetapan standar mutu” seperti yang diinginkan. Standar mutu  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan 

bersama yang tentu tidak terlepas dari visi dan misi STT Pelita Hati. Standar Mutu Tenaga 

Kependidikan STT Pelita hati terdiri dari dua standar mutu yaitu, standar mutu individu dosen dan 

standar mutu manajemen dosen.  

Adapun standar mutu individu dan standar mutu manajemen dosen STT Pelita Hati dirumuskan  

sebagai berikut: 

Tabel 1. Penetapan, Pemenuhan dan Pengendalian Standar Dosen 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 

1 Profesionalisme Seorang  dosen harus 
menunjukkan keahliannya dalam 
hal : 
a. Bidang pengajaran. 
b. Bidang penelitian. 
c. Bidang etika dalam 

berkarya. 

Seorang dosen  menunjukkan 
keahlian melalui kegiatan sebagai 
berikut   : 
1. Aktif mengadakan penelitian  
2. Aktif menulis bahan ajar 
3. Aktif menulis buku 
4. Aktif menulis untuk jurnal 
5. Mengapresiasi karya orang lain 
   
 

1. Ketua Prodi meminta dosen 
lain untuk menilai 
kinerja/keahlian seorang 
dosen dengan mengisi 
format penilaian. 

2. Ketua Prodi melakukan 
penilaian kinerja/keahlian 
seorang dosen melalui 
penilaian kepuasan  
mahasiswa dengan mengisi 
format penilaian. 

3. Ketua Prodi mengambil 
tindakan pembinaan 
berdasarkan hasil penilaian 
dosen lain dan mahasiswa. 

 

2 Kemampuan 
dosen dalam 
proses belajar 
mengajar 

Setiap dosen dalam proses 
pembelajaran harus menunjukkan 
kemampuan sebagai berikut  : 
 

  

  1. Kemampuan memotivasi dan 
menumbuhkan minat belajar 
peserta didik. 

 

Dalam proses pembelajaran dosen 
harus memiliki hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Metode pengajaran yang 

mengedepankan komunikasi 
dua arah  

2. Memberikan contoh-contoh 
nyata dan ilustrasi menarik 
dalam pembelajaran 

3. Membuat kondisi pengajaran 
yang merangsang mahasiswa 
untuk secara aktif bertanya 
dan berdiskusi 

4. Materi pengajaran mendorong 
mahasiswa tertarik untuk 
mengetahui lebih jauh 
 

1. Dosen harus memberi 
ruang untuk mahasiswa 
berperan dalam proses 
pembelajaran. 

2. Dosen harus merancang 
bahan ajar sedemikian rupa 
untuk menghindari 
terjadinya monolog 

  2. Kemampuan menguasai materi 
pembelajaran sebagaimana 
mata kuliah yang diampu dan 
berperan sebagai dinamisator 
dan fasilitator. 

 

Hal yang harus dimiliki oleh dosen 
adalah: 
1. Dosen harus memiliki disiplin 

ilmu yang sesuai dengan 
materi atau bahan kajiannya. 

2. Dosen harus mampu 
merancang dan menyusun 
bahan ajar serta metode 
penerapannya 

3. Dosen harus mampu memberi 
solusi bagi permasalahan yang 
dihadapi mahasiswanya terkait 
subyek kajiannya 

1. Ketua Prodi harus tepat 
dalam menempatkan 
seorang dosen dalam 
mengampuh mata kuliah 
supaya sesuai dengan 
keahliannya. 

2. Dosen harus memberi ruang 
kepada mahasiswa untuk 
berperan aktif dalam proses 
pembelajaran 
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4. Dosen harus mampu 
membangun komunikasi yang 
baik dengan mahasiswa. 
  

  3. Memiliki kemampuan dalam 
merekonstruksi pengetahuan 
dan metode pembelajaran 
pada mata kuliah yang 
diampuh, merujuk pada 
kompetensi yang menjadi 
tujuan mata kuliah tersebut. 

 

Hal yang harus dimiliki oleh dosen 
adalah 
1. Mampu mengolah materi 

bahan ajar mulai dari 
perencanaan sampai pada 
pencapaian kompetensi yang 
sesungguhnya. 

2. Memiliki sistem pembelajaran 
yang tepat untuk mencapai 
kompetensi. 

3. Memberikan ruang kreasi 
kepada mahasiswa dalam 
proses pembelajarannya. 

4. Memilih cara penilaian yang 
tepat dan objektif untuk 
mencapai kompetensi yang 
diinginkan. 

   

Dosen harus mengetahui 
posisi mata kuliahnya dalam 
struktur kurikulum demi 
mencapai kompetensi yang 
diinginkan. 

  4. Mempunyai pengetahuan 
pedagogi dimana dosen harus 
mampu melaksanakan proses 
pembelajaran yang efektif dan 
berkualitas. 

 

Hal yang harus dimiliki oleh dosen 
adalah 
1. Dosen harus mengetahui 

kemampuan awal mahasiswa 
sebelum memasuki bahan 
kajiannya. 

2. Dosen harus dapat memilih 
metode pembelajaran awal 
berdasarkan kemampuan 
mahasiswanya  
 

Dosen harus melakukan tes 
pengetahuan dasar mahasiswa 
mengenai materi bahan ajar 
mata kuliah. 

3. Penguasaan 
media dan alat 
pembelajaran 

Setiap dosen harus menguasai 
penggunaan media dan alat 
pembelajaran yang efektif untuk 
mencapai kompetensi dari mata 
kuliah yang diampunya. 

Setiap dosen harus menguasai : 
1. Penggunaan computer dan 

LCD projector 
2. Pembuatan bahan ajar dalam 

bentuk Power Point atau yang 
sejenisnya. 

3. Kreatif dalam menyajikan 
bahan ajar dengan 
menggunakan ilustrasi atau 
alat peraga. 
 

1. Ketua Prodi harus memberi 
pelatihan penggunaan  
media pembelajaran. 

2. Dosen harus memotivasi 
dirinya untuk mengetahui 
dan menggunakan  media 
pembelajaran sesuai 
perkembangan teknologi 
informasi. 

4. Menyukai 
tantangan 
intelektual 

Setiap dosen harus mampu 
menunjukkan minat yang kuat 
dalam mengembangkan 
kemampuan intelektualnya. 

Setiap dosen harus melakukan : 
1. Bahan ajarnya disesuaikan 

dengan perkembangan IPTEK  
dan menjawab kebutuhan. 

2. Mampu mengikuti kemajuan 
dan perkembangan zaman 

3. Memberi respon positif 
terhadap pertanyaan maupun 
kritik dari mahasiswa 
 

1. Secara berkala, Ketua 
Perpustakaan dan Ketua 
Prodi mengadakan  buku-
buku bermutu dan terbaru 

2. Diluar kelas, dosen harus 
menyiapkan diri untuk 
merespon mahasiswa yang 
akan menanyakan suatu 
hal. 

5. Peduli dan 
menghargai 
mahasiswa dalam 
pembelajarannya. 

Dosen harus  menghargai dan 
menghormati pendapat 
mahasiswa. 

Dosen harus menguasai  
pengelolaan kelas dalam hal : 
1. Suasana kelas untuk membuat 

mahasiswa aktif dan 
membangkitkan motivasi 

2. Mahasiswa diberi ruang untuk 
mengembangkan metode 
belajar  yang sesuai untuk 
dirinya namun tetap dengan 
menerapkan kaidah ilmiah 
 

1. Ketua Prodi harus 
merespon klaim mahasiswa 
terhadap pengelolaan kelas 
oleh dosen. 

2. Dosen mengkaji setiap usul 
mahasiswa tentang cara 
belajar alternatif dari cara 
yang sudah diterapkan. 

6 Berlaku Objektiv Setiap dosen harus berlaku adil, 
objektif dan tidak membeda-

Seorang dosen dituntut untuk : 1. Ketua Prodi harus 
merespon apabila ada klaim 
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bedakan mahasiswa dalam hal-hal 
sebagai berikut:” 
a. Proses perkuliahan 

dalam kelas 
b. Pemberian tugas 
c. Bimbingan 
d. Penilaian 

1. Memberi pelayanan yang 
paripurna dan sama terhadap 
mahasiswanya. 

2. Dosen harus transparan dalam 
memberi nilai dengan cara 
mengembalikan hasil 
pekerjaan yang telah dinilai 
kepada mahasiswanya. 

 

mahasiswa terhadap 
perilaku dosen dalam 
pelayanannya kepada 
mahasiswa. 

2. Dosen harus merespon 
secara positif klaim dari 
mahasiswanya yang 
menyangkut hasil penilaian 
dosen 
 

7. Pengendalian diri Setiap dosen harus mampu 
mengendalikan diri untuk hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Penilaian subjektif pada 

mahasiswa 
b. Respon negatif terhadap 

kritikan dari mahasiswa 
c. Respon tidak wajar terhadap 

kritikan teman sejawat. 
d. Respon tidak profesional 

terhadap kritikan dari atasan. 

Dosen harus mempersiapkan 
dirinya dalam hal : 
1. Kepribadian agar mampu 

mengendalikan dirinya. 
2. Menerima dan menghargai 

penilaian orang lain terhadap 
dirinya. 

3. Menerima kritikan sebagai 
media untuk membangun dan 
mendewasakan diri sehingga 
menjadi tenaga pengajar yang 
profesional. 

 

Pengelola Badan Kerohanian 
harus bekerja aktif untuk 
meningkatkan keimanan dosen 
melalui kegiatan ibadah dalam 
kampus. 

8 Jenjang 
Kepangkatan 
Akademik 

Ketua STT harus memiliki 
kebijakan dalam hal dosen yang 
berpangkat  asisten ahli. 

Ketua membuat kebijakan 
sebagai berikut :  
a. Dosen baru diberikan tugas 

untuk mendampingi dosen 
senior dalam mengajar . 

b. Dosen baru  diberi tugas 
membimbing tugas 
mahasiswa  

c. Dosen difasilitasi dalam 
melakukan penelitian dan 
pengabdian masyarakat  

d. Dosen akan diikutkan dalam 
setiap kegiatan STT. 

 
 

Ketua harus membuat kebijakan 
melalui Surat Keputusan 
mengenai hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Seorang dosen baru yang 

diangkat oleh lembaga 
sudah harus memiliki 
pangkat akademik paling 
lambat 2 tahun sejak 
tanggal pengangkatannya. 

2. Setiap dosen dengan 
jabatan akademik Asisten 
Ahli mengajukan kenaikan 
jabatan lektor paling lambat 
4 tahun terhitung sejak 
tanggal SK jabatan Asisten 
Ahli yang dimilikinya. 

 

9 Pengabdian Pada 
Masyarakat 

Setiap tahun akademik, seorang 
dosen harus melaksanakan 
minimal 1 kegiatan pengabdian 
masyarakat. 

1. Setiap tahun akademik, STT 
harus menyediakan dana 
pengabdian pada masyarakat 
yang tertuang dalam  RKAT 
STT 

2. Dosen harus mencari kegiatan 
lain diluar kampus yang terkait 
pengabdian pada masyarakat. 

 

Setiap dosen wajib melaporkan 
kegiatan pengabdian 
masyarakatnya kepada Ketua 
Prodi. 

10 Kecukupan Pimpinan perguruan tinggi dan 
program studi sesuai kewenangan 
masing-masing harus melakukan 
rekrutasi dosen untuk mencapai 
rasio dosen mahasiswa 1 : 20 
untuk eksakta dan 1 : 25 untuk non 
eksakta dan ditargetkan tercapai 
pada tahun 2019  

1. Ketua Prodi harus melakukan 
analisa kebutuhan dosen yang 
diperlukan. 

2. Calon dosen harus memiliki 
jenjang pendidikan minimal S2 

3. Kebutuhan dosen harus 
diusulkan oleh Ketua Prodi 
kepada Ketua STT. 

4. Ketua melakukan rekrutmen 
dengan melakukan seleksi 
Tanya jawab (interview) 

5. Materi seleksi didasarkan pada 
kompetensi calon yang 
dibutuhkan Prodi. 

Pimpinan STT mengevaluasi 
apakah usulan dosen sudah 
disertai dengan analisis 
kebutuhan. 

11 Kewenangan 
Mengajar 

Ketua STT harus mendorong dan 
memfasilitasi  dosen tetap agar 

Ketua harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Setiap semester, dosen 
harus melaporkan kemajuan 
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dapat melanjutkan pendidikan 
sampai pada jenjang S.3 
 

1. Melakukan evaluasi jumlah 
dosen setiap program studi. 

2. Memfasilitasi dosen untuk studi 
lanjut. 

3. Dosen yang akan studi 
lanjut.diusulkan oleh Kaprodi. 

4. Jumlah dosen yang akan studi 
lanjut harus diprogram dalam 
RKAT Sekolah Tinggi. 

5. Rekrutmen dosen baru 
mensyaratkan dosen dengan 
jenjang berpendidikan minimal 
S2 

6. Mengusahakan sponsor untuk 
studi lanjut dosen. 

7. Diperlukan mekanisme tentang 
dosen yang akan studi lanjut. 
 

studinya kepada Ketua dan 
Ketua Prodinya. 

2. Dosen harus melaporkan 
kendala-kendala yang 
dihadapinya kepada Ketua 
dan Ketua Prodinya. 

3. Berdasarkan laporan 
tersebut Ketua dan Ketua 
Prodi sesuai 
kewenangannya masing-
masing mengevaluasi dan 
mengambil tindakan 
tindakan yang diperlukan.  

12 Sertifikasi Dosen Ketua, STT dan Ketua Program 
Studi harus mendorong dan 
memfasilitasi  dosen tetap agar  
tersertifikasi secara nasional 
 

Ketua mengajukan dosen yang 
akan disertifikasi dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Dosen sudah berpendidikan 

S2. 
2. Memiliki jabatan akademik dan 

loyal kepada STT Pelita Hati 
 

Kepala Biro Akademik, Ketua 
Prodi harus memiliki data dosen 
yang diurut menurut : 
1. Jabatan Akademik 
2. Jenjang pendidikan 
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13 Pembebanan 
Dosen 

Setiap dosen dalam  satuan 
program studi memiliki tugas dan 
tanggung jawab yang jelas yang 
harus dilaksanakan demi 
mencapai sasaran visi ,misi 
program studi  dan Lembaga 

Setiap semester, Ketua Prodi 
memberi tugas dan tanggung 
jawab sesuai fungsinya dalam 
bentuk beban sks dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Beban maksimal 16 sks dan 

minimal 12 sks yang terdiri dari 
unsur pendidikan, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat. 

b. Dosen yang mendapat 
penugasan sebagai pimpinan 
perguruan tinggi sampai prodi 
diberi beban unsur pendidikan 
minimal 3 sks 

Ketua Prodi memantau dan 
mengevalusi pelaksanaan tugas 
setiap dosen dan mengambil 
tindakan yang diperlukan sesuai 
Peraturan Akademik. 

14 Pengembangan 
Kompentensi 
Dosen 

Ketua, Puket dan Ketua Program 
Studi harus mengembangkan 
kemampuan dosen dengan 
memfasilitasi mereka dalam hal: 
Mengikuti seminar, lokakarya dan 
pelatihan-pelatihan 
pengembangan keahlian. 

1. Ketua, Puket dan Ketua 
Program Studi menfasilitasi 
dosen untuk mengikuti acara-
acara yang sifatnya pelatihan 
seperti Metode Penelitian, 
Penulisan Jurnal, Penilaian 
Hasil Belajar dll. 

2. Ketua, Puket dan Ketua 
Program Studi menfasilitasi 
dosen untuk mengikuti 
seminar-seminar ilmiah yang 
berhubungan dengan disiplin 
ilmunya 

1. Ketua prodi harus memiliki 
data dosen yang pernah dan 
belum pernah mengikuti 
kegiatan pengembangan 
kompetensi dosen. 

2. Dosen harus memberikan 
laporan kepada Ketua dan 
Ketua Prodi mengenai 
kegiatan yang diikuti. 

3. Bilamana materi yang 
diterima dosen merupakan 
perkembangan ilmu terbaru 
atau suatu kebijakan baru, 
maka dosen bersangkutan 
harus mensosialisasikannya 
kepada dosen lain dalam 
Prodinya. 

 

15 Kesejahteraan 
Dosen  

Yayasan dan atau Pihak STT 
Pelita Hati harus memberikan 
jaminan kesejahteraan  bagi dosen 
berupa: 
a. Gaji tetap sesuai ketetapan 

yang berlaku. 
b. Jaminan kesehatan. 
c. Tunjangan pensiun. 
d. Tunjangan lain sesuai 

kebijakan manajemen STT 
Pelita Hati 
 

Yayasan dan Pihak STT Pelita 
Hati mengatur kesejahteraan 
dosen dalam Peraturan 
Kepegawaian STT Pelita Hati 

Ketua dan Pembantu Ketua 
bagian administrasi keuangan 
harus memantau dan 
mengevaluasi kesejahteraan 
dosen dan mengambil langkah-
langkah yang diperlukan agar 
dosen dapat melaksanakan 
tugasnya dengan sebaik-
baiknya. 

16 Apresiasi dan 
Sanski Dosen 

Dalam rangka pembinaan dan juga 
pengembangan STT Pelita Hati 
agar tercipta suasana tata kelola 
dan proses pembelajaran yang 
nyaman, kondusif, kompetitif, 
Ketua wajib memberikan apresiasi 
terhadap sebuah prestasi dan juga 
sanksi atas ketidakdisiplinan 

STT Pelita Hati harus memiliki 
mekanisme dalam hal: 
a. Pemberian penghargaan 

kepada dosen dan insan 

kampus yang berprestasi 

b. Pendisiplinan kepada dosen 

dan insan kampus yang 

melanggar aturan dan 

kebijakan kampus 

Ketua dan bagian Akademik 
mengatur regulasi ini dalam 
Peraturan Akademik STT Pelita 
Hati dalam bentuk Surat 
Keputusan (SK) 

 

 

 

 

 

 



121 

 

BAB V 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MUTU STANDAR  DOSEN 

5.1.  Evaluasi  Standar 

Penjaminan mutu tenaga kependidikan adalah mencakup segala upaya yang dilakukan STT 

Pelita hati dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga pendidik dalam hal 

ini dosen yang terprogram dan terukur yang dilakukan secara  terus menerus dan 

berkesinambungan. Proses ini dilakukan secara baik dan terstruktur dengan menggunakan  

“Siklus Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan),  Pelaksanaan (do), Evaluasi (check)  dan 

Tindakan Perbaikan atau Penyempurnaan (action). 

Diagram 1 : Siklus Penjaminan Mutu Standar Dosen 

 

Perumusan Standar Mutu 
1. Individu dosen 

2. Manajemen dosen

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

 Evaluasi kecukupan 

 Evaluasi kinerja dosen

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan mutu dosen

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

 

5.2. Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan juga kegagalan dalam suatu proses 

kegiatan pembelajaran, perlu adanya evaluasi. Evaluasi penting untuk menjaga stabilitas mutu 

dan sekaligus usaha mencari titik-titik lemah demi perbaikan dan peningkatan.  

Kesimpulan dari evaluasi kegiatan akademik dosen adalah upaya menemukan faktor kekuatan 

dan kelemahan dari Tenaga Kependidikan yang ada. Kekuatan harus dipertahankan dan 

ditingkatkan sedangkan Kelemahan harus diperbaiki dan dicarikan jalan keluar. 

5.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Demi mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar mutu dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan. Berikut tabel mengenai pedoman pelaksanaan. 
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Tabel 2 :  Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman Pelaksanaan 

Manual Mutu Manual Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Borang 

Indikator 
Kinerja 

1 Profesionalisme Profesionalism
e Dosen 

  Penilaian dosen oleh 
mahasiswa 

 

2 Penelitian  Pedoman 
Pelaksanan 
Penelitian 

   

3. Penerimaan 
Dosen  

 Manual Prosedur 
Dosen STT Pelita 
Hati 

   

4. Kewenangan 
Mengajar 

Standar Dosen     

5. Pembebanan 
Dosen 

Tenaga 
Kependidikan 

    

6 Pelaksanaan 
Tugas  

Manual Mutu 
Proses 
Pembelajaran 

  Evaluasi diri dosen  

7. Pelatihan  Manual Prosedur 
Pelatihan STT Pelita 
Hati 

   

8 Kesejahteraan  Aturan Kepegawaian 
STT Pelita Hati 

   

9 Apresiasi dan 
Pendisiplinan 

 Peraturan Akademik 
STT Pelita Hati  
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BAB VI 

PENUTUP 

Dalam Sistem Penjaminan Mutu STT Pelita Hati, tenaga kependidikan dalam hal ini dosen, memegang 

peranan yang sangat penting dan utama. Tanpa adanya tenaga dosen tentu proses pembelajaran 

dalam lembaga perguruan tinggi tidak akan berjalan. Dan keberadaan dosen dalam suatu lembaga 

pendidikan tentu perlu diatur. Tanpa manajemen yang baik kinerja dosen akan tidak maksimal dan bisa 

saja tidak akan sesuai dengan ekspektasi.   

Untuk itu keberadaan dosen diatur dalam buku Manual Mutu Tenaga Kependidikan STT Pelita Hati ini 

dengan tujuan supaya dosen dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai harapan bersama demi 

mewujudkan visi dan misi STT Pelita Hati  yaitu menjadi lembaga pendidikan teologi yang unggul dalam 

menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional, berkualitas, berintegritas dan menjalankan 

komando Agung Yesus Kristus yaitu memberitakan Injil.  

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras menyusun 

dan merampungkan buku ini. 

Dan kami tetap mengharapkan masukan dan saran dari pihak-pihak terkait yang berkompeten demi 

menyempurnakan buku ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

DAFTAR ACUAN 

 

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku V: Matriks Penilaian Portofolio, Badan Akreditasi 
Nasional  Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2005 

4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab VI: Praktik Baik Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan, Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 
2008 

5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab V: Praktik Baik Standar Kompetensi Lulusan, 
Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008 

6. Buku Pedoman Evaluasi Diri , Badan Akreditasi Nasional. tahun 2005 

7. Peraturan Akademik STT Pelita Hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

MANUAL MUTU  

SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK 
STT PELITA HATI.MM.06 

 

 

Revisi ke  - 

Tanggal 05 September 2017 

Dikaji ulang oleh - Wakil Ketua Bidang Akademik 
- Wakil Ketua Bidang    
   Administrasi Umum & Keuangan 

 Ronripiz Imanuel Rahanra, M.Th 

Dr. Ermin Hidayati, M.Pd.K 

Disetujui oleh Ketua 

 Dr. Novi Hans Maki, M.Th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK 

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI PELITA HATI DENPASAR-BALI 

TAHUN 2017 



126 

 

TIM PENYUSUN 

Penanggung Jawab  :  Dr. Novi Hans Maki, M.Th  (Ketua STT) 

Ketua    :  Otniel Firmanyo Osio, M.Th (Ketua BPMA) 

Anggota   :  1. Ronripiz Rahandra,SE., M.Th ( WAKET I) 

2. Dr. Ermin Hidayati, M.Pd (WAKET II) 

3. Dr. Walham Dedy Burah M.Th (BPMA) 

4. Dr. Nehemia Tumpal Sirait (BPMA) 

5. Hengki Irawan Setia Budi, SE, M.Th (BPMA) 

6. Bindargo, M.Th (BPMA 

7. Nikodemus Ferry, S.Th 

8.  Yulianti K Huwae, M.Pd.K 

9. Yusak Ndun, S.Pd 

10. Amenesi Ndraha, S.Pd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

KATA PENGANTAR 

Pada awalnya sekolah tinggi ini beroperasi pada bulan Mei 2012, di alamat jl. Pulau buru no 6 Denpasar, dengan 

status gedung masih sewa kontrak selama 2 tahun, dengan bangunan 3 (tiga) lantai yang terbagi menjadi 3 

bagian yaitu: lantai 1 diperuntukkan ruang dosen, ruang administrasi dan perpustakaan, lantai 2 diperuntukkan 

3 (tiga) ruang perkuliahan, dan lantai 3 diperuntukkan untuk ruang aula pertemuan.  

Setiap ruang perkuliahan, disiapkan antara lain: (1) meja dan kursi pengajar, (2) papan white board, (3) layar 

projector, (4) kursi perkuliahan sejumlah mahasiswa yang kuliah. Ruang administrasi diperlengkapi oleh antara 

lain: (1) 3unit computer type personal komputer beserta 1 printer, (2) almari cabinet, dan (3) meja kursi untuk 

staf.  

Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang mendaftar, maka pihak sekolah bekerjasama dengan pihak 

yayasan, memutuskan untuk pindah ke lokasi yang lebih representatif. Awal tahun 2015, yayasan sewa kontrak 

lahan seluas 800 meter persegi di seputaran Renon Denpasar. Kemudian dibangunlah beberapa ruang kelas yang 

lebih representatif dari sebelumnya disertai beberapa fasilitas sebuah akademik sekolah tinggi. 

Dengan keberadaan lokasi perkuliahan yang lebih representative, jajaran pemimpin sekolah tinggi beserta 

yayasan, terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang lebih baik. Oleh karena itu, langkah 

selanjutnya bagi jajaran akademik berkomitmen untuk: (1) menggunakan sarana yang ada dengan sebaik 

mungkin sesuai dengan visi misi akademik, (2) bagaimana pemeliharaan dan tetap menciptakan suasana yang 

”home” bagi mahasiswa, dan (3) bagaimana memelihara kelangsungan sarana dan prasarana yang ada semakin 

lebih baik dari sebelumnya untuk kemajuan sebuah institusi pendidikan. 

Dalam hal ini, untuk menindaklanjuti sebuah komitmen tersebut maka jajaran akademik memerlukan pedoman 

dalam mengelola sarana dan prasarana akademik sehingga tetap menunjukkan eksistensi dan mengarah ke 

perkembangan yang lebih baik sesuai visi dan misi STT Pelita Hati Denpasar. 

 

 

Denpasar, 05 September 2017 

Ketua STT,  

 

 

 

  Hans Novi Maki, M. Th. 

 NIDN: 2305117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.2. Latar Belakang 

Sarana dan prasarana kampus adalah salah satu poin dalam sistem penjamin mutu akademik. Pengelolaan 

sarana dan prasarana hendaknya dilakukan secara periodik, berkesinambungan dengan berasaskan 

efisien dan efektif, sehingga dapat dipergunakan oleh akademik. 

Keperluan akademik dalam pendidikan memiliki harapan bahwa lulusannya mampu menjadi mahasiswa 

yang berhati hamba dan mampu menjadi jawaban kebutuhan kehidupan saat ini. Untuk itu diperlukan 

perencanaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan visi misi STT Pelita Hati.  

Adanya penjamin mutu sarana dan prasarana kampus yang bekerjasama antara akademik dengan pihak 

yayasan, diharapkan pemanfaatan sarana dan prasarana berjalan secara efisien dan efektif sesuai visi 

misi.  

Dan akhirnya, kampus tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan teologi semata, 

melainkan kampus memiliki arti yang sangat luas bagi perkembangan individu mahasiswa, yang notabene 

dicetak menjadi seorang hamba Tuhan yang militan. 

1.2. Tujuan 

Tujuan buku pedoman penjamin mutu akademik ini memberikan panduan bagi akademik, staf, pengajar 

dalam hal : 

1. Memanfaatkan Sarana dan Prasarana secara efisien dan efektif. 

2. Menjamin kondisi Sarana dan Prasarana dalam melakukan fungsinya 

3. Menjamin kelangsungan dari Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan akademik.  

1.3. Sasaran 

Sasaran buku pedoman mutu akademik ini adalah tercapainya proses belajar mengajar, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat bermutu yang didukung oleh Sarana dan Prasarana yang bermutu untuk 

mencapai visi dan misi STT Pelita Hati Denpasar. 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK 

2.1. Pengertian 

Prasarana akademik adalah bentuk-bentuk penunjang utama pendidikan agar tujuan  pendidikan 

tercapai. Sarana adalah bentuk-bentuk segala sesuatu benda yang dapat dipakai sebagai penunjang 

proses belajar mengajar dalam mencapai maksud atau tujuan. 

Pembangunan sarana dan prasarana akademik mengacu pada master plan kampus STT Pelita Hati 

Denpasar, sehingga visi misi akademik yang diharapkan bisa tercapai.  

2.2. Ruang Lingkup 

Prasarana 

Prasarana akademik yang dimiliki STT Pelita Hati Denpasar  dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 

1. Prasarana bangunan. mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, 
ruang  staf kantor, ruang dosen, ruang rapat, ruang perpustakaan, ruang komputer, toilet, dan 
gudang. 

2. Prasarana umum berupa air, pendingin udara, toilet, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, 
jaringan internet, dan parkir. 

Sarana 

Sarana akademik terdiri dari peralatan-peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap ruangan 

dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu akademik. 

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 

1. Sarana belajar mengajar:  

a. Sarana untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagai  kelengkapan di ruang kelas, antara 
lain: meja kursi, whiteboard, layar projector, atk, dan lain-lain.  

b. Sarana perpustakaan  

2. Sarana sumber belajar terdiri dari: buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, dan internet. Sumber 
belajar ini diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan prodi akademik. 
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BAB III 

LANDASAN PENJAMINAN MUTU 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK 

 

Dasar dari penjaminan mutu Sarana dan Prasarana akademik adalah adanya  kepastian sarana dan prasarana 

yang dimiliki mampu menjawab kebutuhan akademik dalam proses belajar mengajar dan semua sarana dan 

prasarana tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, terus mengadakan perbaikan mutu yang 

berkelanjutan. 

Penjaminan mutu Sarana dan Prasarana akademik  STT Pelita Hati dirancang  sedemikian rupa, sehingga: 

1. Mendorong pencapaian visi, misi STT Pelita Hati 

2. Mendorong tercapainya pengelolaan yang lebih baik 

3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan Sarana dan Prasarana akademik 

4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan kemajuan di era globalisasi 

5. Memberikan dukungan penuh pada kebutuhan proses belajar mengajar 

6. Mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif 

7. Mempertimbangkan aspek kelengkapan, kesesuaian, dan keamanan. 

Harapan, setiap mahasiswa dan pengajar ketika memasuki kampus, terasa bersih sedap dipandang mata, 

nyaman, merasakan keamanan, kondisi gedung dan ruang kelas yang terawat dan merasa ”home”. Gedung 

kampus walaupun tampak sederhana, namun memiliki kebersihan dan terawat dengan baik, ditunjang dengan 

penerangan yang cukup di waktu malam hari. Kondisi yang ideal inilah yang diinginkan oleh seluruh pihak 

akademik dan yayasan OTFIROSI. 

Untuk mencapai harapan yang ideal ini, pihak manajemen sarana dan prasarana bekerja secara profesional, 

terencana, berkesinambungan yang diterjemahkan dengan rencana kerja dan anggaran tahunan yang disepakati 

bersama. 

Program yang diciptakan terus menerus terintegrasi dalam proses pemanfaatan dan pemeliharaan aset, disertai 

evaluasi perbaikan mutu sarana dan prasarana.  

Kondisi globalisasi yang melanda dunia, dengan kemajuan iptek yang semakin canggih, dunia internet yang 

berkembang begitu cepat, segala informasi sudah tertampung di dalamnya, namun peran ”human” yaitu pihak 

pengajar (dosen) tidak bisa ditiadakan. Peran dosen yang tidak  dapat tergantikan adalah dalam hal antara lain: 

1. Memberikan arahan secara verbal dan non verbal pada mahasiswa 

2. Memupuk pertumbuhan pengembangan diri mahasiswa 

3. Mengevaluasi kemajuan belajar mengajar masing-masing mahasiswa 

4. Mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa 

5. Menciptakan suasana akademik yang terbangun melalui nilai-nilai akademik 

Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar dan pelayanan kemasyarakatan, 

merupakan aset yang dimiliki oleh setiap akademik STT Pelita Hati. Setiap mahasiswa mampu menjadi jawaban 

/ solusi bagi pergumulan kehidupan dan secara khusus pergumulan jemaat yang dibina secara rohani. Hal ini 

merupakan salah satu kebanggaan STT Pelita Hati dalam memberikan sumbangsih di bidang pendidikan bagi 

bangsa Indonesia. 

Oleh karenanya sebagai aset STT Pelita Hati, sarana dan prasarana perlu didokumentasikan  dengan baik, 

dipelihara dan dimanfaatkan secara efektif, efisien dan terintegrasi melalui  Manajemen Sistem  Informasi 

Akademik.  
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BAB IV 

PENETAPAN, PEMENUHAN  DAN PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh akademik merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pendidikan. Suatu proses yang harus disiapkan dengan matang dan ditunjang dengan pemeliharaan yang baik, 

dengan harapan output yang dihasilkan sesuai visi misi akademik. Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan 

standar mutu sarana dan prasarana akademik. 

Dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya, maka standar mutu Sarana dan Prasarana  akademik akan dilihat 

dari segi kecukupan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengadaan.   

4.1. Prasarana Gedung 

Tabel 1.  Bangunan gedung 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan 
Standar 

Pengendalian  Standar 

1 Kecukupan  Akademik harus 
berusaha memenuhi 
tuntutan rasio 
kecukupan ruang 
sebagai berikut : 
a. Ruang kelas: 1 m2/ 

mahasiswa 
b. Ruang kantor: 4 m2/ 

karyawan 
c. Ruang rapat: 2 

m2/peserta rapat 
d. Ruang perpustakaan: 

2 m2/orang 
e. Ruang komputer: 2 

m2/orang 
f. Laboratorium 

komputer sesuai 
dengan kurikulum 
dan jumlah 
pemakaian yang 
direncanakan serta 
standar kebutuhan 
dan pemanfaatan 

 

Akademik harus mengambil 
tindakan dengan 
mengefektifkan  ruang yang 
tersedia sebagai berikut : 
a. Menggunakan ruang rapat 

pada setiap prodi 
b. Membuat ruang dosen 
c. Melakukan sharing 

pemakaian ruang kelas di 
antara Prodi dan mata 
kuliah melalui 
penjadwalan. 

d. Akademik menyiapkan 
dana melalui anggaran 
kerja sesuai usulan 
penambahan ruang. 

e. Akademik melakukan 
penjadwalan setiap 
kelompok belajar 

 

2 Kesehatan ruangan Akademik  harus 
memenuhi tuntutan 
persyaratan kesehatan 
ruang seperti : 
a. Ruang tidak pengab 

dan panas 
b. Dapat digunakan 

membaca dalam 
kondisi lampu ”off” 

c. Tidak berbau akibat 
kotoran atau sampah 

d. Ruangan tidak kotor 
dari sampah 

Akademik sesuai tugasnya 
masing-masing  harus 
memperhatikan dan 
menindaklanjuti hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Menyiapkan  ventilasi alami 

sesuai dengan fungsinya dan 
mempertimbangkan prinsip-
prinsip penghematan energi 

b. Mempersiapkan 
pencahayaan  alami dan/atau 
pencahayaan buatan, 
termasuk pencahayaan 
darurat sesuai dengan 
fungsinya 

c. Petugas kebersihan harus 
membersihkan lantai 
minimal 1 kali sehari yaitu 
pada akhir perkuliahan 

1. Akademik harus 
menindak lanjuti 
keluhan-keluhan 
pemakai ruangan 
yang ada  

2. Akademik harus 
memantau kebersihan 
setiap saat  dan 
mengambil tindakan-
tindakan dan 
keputusan yang 
diperlukan 
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d. Petugas kebersihan harus 
membersihkan ruang kelas 
dan halaman kampus 
minimal 2 kali dalam sehari, 
yaitu pagi hari dan jam 
istirahat siang 

e.  
 

3 Kenyamanan ruang Akademik harus menata 
ruang kerja  sehingga 
staff dapat berproduksi 
tinggi.  

Akademik menata ruang kerja  
dengan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Kenyamanan ruang gerak: 

mempertimbangkan fungsi  
ruang, jumlah pengguna, 
peralatan, dan aksesibilitas 
ruang 

b. Tempat duduk dan meja 
memenuhi persyaratan 
dengan menggunakan 
standar kerja 

c. Kondisi udara dalam ruang 
disesuaikan dengan 
kebutuhan kelas dan ruangan 

 

Akademik segera 
merespon tentang 
keluhan pengguna ruang 
tentang kondisi perabot 
yang digunakan dengan 
cara antara lain:  
a. Memperbaiki atau 
b. Mengadakan 

pembelian unit baru 

4. Penerangan ruang Akademik sesuai 
tugasnya masing-masing 
menjamin penerangan 
dalam setiap ruangan 
selalu siap  digunakan 
bila ada kegiatan 
akademik di malam hari. 

Akademik harus melengkapi 
semua ruang yang ada dengan 
penerangan listrik dan 
emergency lamp 

Petugas kebersihan harus 
memeriksa kondisi 
penerangan ruang setiap 
saat dan bila ada masalah 
segera dilaporkan kepada 
akademik untuk ditindak 
lanjuti 

5. Keamanan barang dalam 
ruang 

Akademik harus 
menjamin agar setiap 
barang yang ada dalam 
ruangan aman dan tidak 
akan hilang saat ruang 
tersebut tidak 
digunakan. 

Akademik harus mengambil 
tindakan sebagai berikut : 
a. Jendela dan pintu masing-

masing ruang, diperlukan 
kunci dan grendel yang 
aman. 

b. Menyediakan tenaga 
keamanan yang bertugas 
pemegang kunci ruangan dan 
bertanggung jawab untuk 
membuka akses ruangan 

Petugas keamanan harus 
memastikan bahwa 
semua ruangan dalam 
keadaan terkunci setelah 
jam kerja selesai dan 
memastikan 
perlengkapan kelas 
dalam kondisi baik 

6 Efektivitas Pemakaian 
ruang kuliah. 

Akademik sesuai 
tugasnya masing-masing  
mengatur penggunaan 
ruang kuliah sehingga 
tidak akan terjadi hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Ruang besar tetapi 

mahasiswa yang 
kuliah sangat sedikit 

b. Konflik penggunaan 
ruang yang 
diakibatkan 
kekurangan ruang 
kelas 

Akademik harus mengambil 
langkah-langkah sebagai 
berikut :  
a. Penyusunan jadwal kuliah 

dan pemakaian ruang kuliah 
harus dikoordinasikan  
dengan para dosen 

b. Ruang kuliah harus diberi 
nomor 

c. Jadwal pemakaian ruang 
kuliah harus dipasang pada 
papan informasi 

d. Mengosongkan penjadwalan 
kuliah pada hari sabtu, 
minggu dan hari libur 
nasional dan daerah. 

 

a. Dosen yang akan 
memindahkan hari 
atau jam  
perkuliahan, wajib 
menginformasikan 
ke pihak akademik 
dan mahasiswa. 

b. Akademik harus 
memantau dan 
mengevaluasi 
penggunaan ruang 
kuliah dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

7 Penggunaan ruangan 
untuk kegiatan insidentil 
kemahasiswaan 

Pelaksana kegiatan 
kemahasiswaan harus 
menjamin kebersihan 
ruangan, keamanan   

1. Pelaksana kegiatan harus 
menjaga keamanan 
perlengkapan dalam ruang 
yang digunakan. 

1. Akademik harus 
memantau 
pelaksanaan kegiatan 
kemahasiswaan dan 
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dan kerapian  perabot 
dalam ruangan yang 
digunakan. 

2. Pelaksana kegiatan 
kemahasiswaan harus 
membersihkan dan menata 
kembali perabot yang ada 
setelah kegiatan selesai. 

3. Memastikan menjaga 
kebersihan kelas 

4. Memastikan ”off” lampu dan 
ac apabila tidak terpakai lagi. 

5. Menutup jendela dan pintu 
dengan baik 

mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

2. Akademik 
memastikan bahwa 
ruangan sudah bersih 
dan perabotan sudah 
teratur kembali 
setelah selesainya 
kegiatan dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

3. Pelaksana kegiatan 
harus mengganti 
perabot yang rusak 
akibat kelalaiannya. 

7 Perawatan/pemeliharaan 
dan perbaikan  Gedung 

Akademik dengan 
tugasnya masing-masing 
menjamin kondisi setiap 
gedung/ruang tidak 
mengganggu proses 
belajar mengajar 

1. Setiap mahasiswa, dosen 
dan staf kantor wajib 
merawat/memelihara 
gedung/ruang dengan cara 
sebagai berikut  : 
a. Menjaga 
kebersihannya 
b. Menggunakan 

gedung/ruang sesuai 
fungsinya. 

c. Melakukan perbaikan-
perbaikan kecil . 

2. Setiap perbaikan besar 
gedung/ruang, Ketua STT 
mengajukan anggaran 

3. Ketua STT harus menyiapkan 
anggaran kerja untuk 
perbaikan gedung/ruang. 

 

1. Setiap saat, akademik 
harus memantau dan 
mengevaluasi  
kebersihan setiap 
gedung/ruang dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

2. Setiap saat, akademik 
harus memantau dan 
mengevaluasi  kondisi 
setiap/gedung apakah 
masih dapat 
digunakan sesuai 
fungsinya atau tidak  
dan membuat 
catatan-catatan untuk 
keperluan perbaikan. 

 

4.2. Sarana Umum 

Tabel 2. Sarana umum 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan 
Standar 

Pengendalian  Standar 

1, Air bersih Biro kebersihan  harus 
menjamin bahwa setiap kran 
air yang ada mengeluarkan 
air saat difungsikan.  

Biro kebersihan harus mengadakan 
pemeliharaan yang baik dan rutin 
untuk setiap fasilitas air bersih 
(pompa sumur dalam, tandon air, 
mesin air, perpipaan dan kran air) 

Biro kebersihan harus  selalu 
mengontrol fasilitas air 
bersih apakah berfungsi 
dengan baik atau tidak serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan.  

2, Toilet Biro kebersihan harus 
menjamin  bahwa kondisi 
dalam ruang WC dalam 
kondisi layak pakai 

Biro kebersihan melakukan 
tindakan-tindakan sebagai berikut  : 
a. Petugas kebersihan 

membersihkan WC setiap sehari 
yaitu pada jam kerja  

b. Bahan dan alat untuk kebersihan 
WC harus ada pada setiap WC. 

c. Air harus tersedia setiap saat 
 

1. Biro kebersihan  segera 
menangani setiap 
masalah yang dikeluhkan 
pelanggan. 

2. Setiap saat, biro 
Kebersihan memantau  
kondisi WC dan sanitasi 
dan mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

3, Drainase dan 
halaman 

Biro kebersihan  harus 
menjamin bahwa tidak akan 

Biro kebersihan melakukan tindakan 
tindakan sebagai berikut : 

Setiap saat, Biro kebersihan 
memantau  kondisi saluran 
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ada genangan air hujan di 
halaman atau air buangan 
dalam selokan  kampus 

a. Petugas kebersihan secara rutin 
harus membersihkan selokan air 
hujan. 

b. Memelihara konstruksi saluran 
pembuangan yang ada. 

air  dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan 

4. Sampah Biro kebersihan  harus 
menjamin  bahwa tidak ada 
sampah yang tidak pada 
tempatnya. 

Biro kebersihan mengambil 
tindakan-tindakan sebagai berikut : 
a. Pada setiap kelas, ruangan dan 

halaman harus tersedia tong 
sampah 

b. Harus tersedia Tempat 
Pembuangan Sampah 
Sementara (TPS) yang 
selanjutnya diangkut mobil 
sampah ke TPA 

c. Diadakan kerja bakti yang 
dilakukan oleh mahasiswa, 
dosen dan sebulan sekali yaitu 
pada hari sabtu atau hari libur  
untuk membersihkan kampus 

d. Membuat slogan-slogan tentang 
kebersihan yang ditempel pada 
tempat-tempat yang mudah 
dilihat 

Setiap saat, Biro kebersihan 
memantau  keberadaan 
sampah  dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan 

5. Daya Listrik Biro kelistrikan  harus 
menjamin ketersediaan daya 
listrik untuk kegiatan 
akademik dan penerangan 
kampus. 

Biro kelistrikan melakukan 
penambahan daya listrik dari PLN 
sesuai  dengan kebutuhan. 

Biro kelistrikan harus 
memantau apakah 
pemakaian listrik digunakan 
sesuai fungsinya seperti : 
a. Pemakaian balon lampu 

type hemat energy 
untuk masing-masing 
ruangan 

b. Pemakaian bola lampu 
watt rendah bagi 
tempat-tempat yang 
skala kecil seperti: toilet 
dan penerangan gang 

c. Ruang kelas dan ruang 
dosen memiliki 
kecukupan cahaya 
lampu 

d. Meng”off”kan lampu 
dan ac apabila tidak 
terpakai dan hanya 
menyalakan lampu kecil 
untuk penerangan di 
malam hari 

e. Dan lain-lain.  

5. Parkir Setiap jam kerja, 
Pengamanan (SATPAM)  
Kampus harus menjamin 
tidak ada kendaraan yang 
diparkir di luar tempat parkir 
yang disediakan.  

1. Membantu penataan parkir 
mahasiswa, dosen, staf dan 
tamu yang memasuki halaman 
kampus, bertujuan membuat 
rapi. 

2. Satuan Pengamanan Kampus 
(SATPAM) harus membuat 
rambu-rambu penting dalam 
kampus. 

. 

1. Satuan Pengamanan 
Kampus (SATPAM) harus 
melaporkan kepada 
akademik bagi pengguna 
kendaraan yang tidak 
mematuhi arahan dari 
Satuan Pengamanan 
Kampus (SATPAM) dalam 
memarkir kendaraannya. 

2. akademik bersama 
dengan Satuan 
Pengamanan Kampus 
(SATPAM) mengambil 
tindakan-tindakan yang 
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diperlukan ketertiban 
perparkiran. 

6. Halaman  Biro kebersihan  harus 
memelihara halaman dalam 
kampus 

Biro kebersihan  melakukan usaha-
usaha sebagai berikut : 
a. Menjaga kebersihan halaman 

dari sampah yang dibuang tidak 
pada tempatnya 

b. Memberikan sentuhan tanaman 
untuk memperindah halaman 

Akademik beserta biro 
kebersihan dan biro 
keamanan, sesuai 
kewenangannya masing 
masing harus memantau 
penggunaan tanam dan 
fasilitaskan apakah 
digunakan sesuai fungsinya 
atau tidak serta mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan. 

 

4.3. Sarana Proses Belajar Mengajar 

Tabell 3. Fasilitas proses belajar mengajar 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan 
Standar 

Pengendalian  Standar 

1. Peralatan 
ruang kelas 

1. Akademik harus 
menjamin ketersediaan 
papan tulis (white board) 
dan kelengkapannya 
dalam setiap ruang 
kuliah. 

Akademik harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut  :  
a. Pada setiap ruang kuliah harus 

tersedia white board, minimal 
satu buah penghapus dan 
minimal satu spidol warna hitam 

b. Alat tulis harus tersedia pada 
kantor  

Secara berkala, Akademik 
memantau dan 
mengevaluasi kondisi 
whiteboard, dan atk yang 
ada dalam kelas serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan. 

  2. Ketua Program Studi 
harus menjamin 
kesiapan setiap peralatan 
(LCD) yang ada pada saat 
akan digunakan dalam 
kelas. 

Akademik harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut   
a. Melakukan  pemeriksaan kondisi 

kelayakan setiap alat LCD 
beserta kabel vga 

b. Membuat catatan riwayat alat 
c. Segera memperbaiki alat yang 

rusak. 
d. Mengusulkan pergantian unit 

lewat program tahunan 
pembuatan anggaran kerja 

1. Akademik segera 
memperbaiki alat yang 
rusak. 

2. Setiap saat, Akademik  
memantau penggunaan 
peralatan di dalam kelas 
apakah dioperasikan 
sesuai dengan SOP atau 
tidak dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan.  

 

  3. Pengguna  harus 
menghindari kerusakan 
peralatan akibat 
pengoperasian  yang 
salah. 

Akademik harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Melengkapi setiap peralatan 

dengan SOP pemakaiannya.. 
b. Menginstruksikan kepada 

pemakai untuk membaca SOP 
dan mengerti prosedur 
pemakaiannya sebelum 
mengoperasikan  alat tersebut. 

1. Akademik segera 
memperbaiki alat yang 
rusak. 

2. Setiap saat, Akademik  
memantau penggunaan 
peralatan di dalam kelas 
apakah dioperasikan 
sesuai dengan SOP atau 
tidak dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan.  

 

2. Peralatan 
ruang kantor 

1. Akademik harus 
menyediakan minimal 1 
unit komputer dan 
printer  pada setiap unit 
kerja  untuk proses 
administrasi akademik 
dan keuangan 

Akademik mengadakan evaluasi 
peralatan kerja berdasarkan volume 
kerja. 

1. Akademik  harus 
memantau dan 
mengevaluasi apakah 
peralatan yang ada 
sudah sesuai dengan 
volume kerja yang ada 
dan jumlah staf yang 
memerlukan komputer 
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untuk pelaksanaan 
tugasnya 

2. Akademik mengusulkan 
penambahan peralatan 
yang diperlukan melalui 
anggaran kerja tahunan  

  2. Pengguna  harus 
menghindari kerusakan 
peralatan akibat 
pengoperasian  yang 
salah 

Akademik harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Melengkapi setiap peralatan 

dengan SOP pemakaiannya.. 
b. Menginstruksikan kepada 

pemakai untuk membaca SOP 
dan mengerti prosedur 
pemakaiannya sebelum 
mengoperasikan  alat tersebut. 

1. Akademik harus segera 
memperbaiki alat yang 
rusak. 

2. Setiap saat, akademik 
harus memantau 
penggunaan peralatan 
apakah dioperasikan 
sesuai dengan SOP atau 
tidak dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan.  

 

3. Bahan & 
perlengkapan 
perpustakaan. 

Kepala Perpustakaan sesuai 
tugasnya masing-masing 
harus menyiapkan bahan 
pustaka yang menunjang 
proses belajar mengajar 
setiap mata kuliah dengan 
ketentuan sebagai berikut  : 
c. Jumlah buku setiap 

matakuliah minimal 2 
textbook 

d. Mengamati tahun 
penerbitan buku 
pustaka. 

1. Akademik harus menyampaikan 
kepada Kepala Perpustakaan 
pengadaan buku  yang 
diperlukan dosen apabila tidak 
ada pada perpustakaan.  

2. Akademik harus menyiapkan 
dana pengadaan buku sesuai 
permintaan melalui anggaran 
kerja tahunan. 

 

Kepala perpustakaan harus 
membuat daftar buku atau 
inventaris buku yang 
tersedia pada perpustakaan  
dan disampaikan kepada 
Akademik. 

  Akademik sesuai tugasnya 
masing-masing harus 
menyiapkan jurnal ilmiah 
untuk setiap program studi  

1. Akademik mengusulkan kepada 
Kepala Perpustakaan nama dan 
penerbit jurnal ilmiah nasional 
yang terakreditasi 

2. Kepala perpustakaan melakukan 
kerjasama dengan jurnal yang 
ditunjuk Akademik. 

Akademik harus memiliki 
daftar jurnal ilmiah 
terakreditasi  yang 
berkualitas sebagai  bahan 
pembanding dalam  
pengusulan pengadaan 
jurnal  

  Kepala Perpustakaan 
memiliki  akses ke 
perpustakaan lain. 

Kepala perpustakaan mengadakan 
kerjasama penggunaan 
perpustakaan dengan institusi lain. 

Rektor mengaktualisasikan 
bentuk kerjasama dengan 
Surat Keputusan bersama 
kedua belah pihak. 

  Kepala perpustakaan harus 
menghindari hilangnya buku 
perpustakaan 

1. Kepala Perpustakaan harus 
membuat  SOP untuk 
pemanfaatan buku 
perpustakaan. 

2. Petugas perpustakaan harus 
mendata setiap penggunaan 
buku perpustakaan  

3. Petugas perpustakaan harus 
mencatat buku perpustakaan 
yang dipinjam dan dibawa 
keluar perpustakaan. 

 

1. Kepala Perpustakaan 
mensosialisasikan SOP 
pemanfaatan bahan 
perpustakaan dengan 
memasangnya  pada 
tempat tertentu pada 
ruang perpustakaan. 

2. Kepala Perpustakaan 
harus menyurati 
peminjam yang belum 
mengembalikan buku 
perpustakaan ke 
perpustakaan 

3. Peminjam wajib 
mengganti buku 
perpustakaan yang 
dihilangkannya. 

4. Pemeliharaan 
bahan 
pustaka. 

Kepala Perpustakaan harus 
menjamin fisik setiap buku 
perpustakaan sehingga layak 
digunakan. 

1. Kepala perpustakaan harus 
melakukan tindakan-tindakan 
sebagai berikut : 
a. Pemberian sampul buku 

Kepala perpustakaan harus 
memantau penyimpanan 
dan kondisi buku serta 
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b. Membersihkan debu dari rak 
dan buku 

c. Menggunakan bahan kimia 
tertentu seperti kapur barus 
untuk menjaga buku tidak 
dimakan rayap/ngengat. 

d. Menjaga penyimpanan buku 
agar tidak lembab atau basah. 

e. Memperbaiki fisik buku yang 
mengalami kerusakan. 

2. Kepala Perpustakaan harus 
mengganti suatu buku pustaka 
yang sangat diperlukan tetapi 
sudah rusak melalui Anggaran 
kerja tahunan. 

mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan.  

5. Pelayanan 
Perpustakaan 

Kepala Perpustakaan harus 
mengelolah perpustakaan 
secara efektif sehingga 
waktu yang dibutuhkan 
pelanggan  untuk mencari 
bahan pustaka 

1. Kepala Perpustakaan setiap 
data buku perpustakaan dan 
penyimpanannya secara 
elektronik 

2. Memberikan numerasi pada 
setiap buku 

3. Menata buku sesuai numerasi 
 
 

Kepala Perpustakaan segera 
mengambil tindakan apabila 
ada pelayanan perpustakaan 
yang kurang memadai 
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BAB V 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR  PRASARANA & SARANA AKADEMIK 

5.1.  Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu sarana dan prasarana  adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan 

mutu Sarana dan Prasarana dalam mendukung kegiatan akademik  yang  dilakukan oleh institusi 

pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu sarana dan prasarana  

ditandai  dengan adanya kegiatan evaluasi internal dan tindakan penyempurnaan dan pengembangan 

prasarana & sarana, sedangkan  kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi 

(pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi  sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). 

Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara  terstruktur dan terencana dengan baik 

sesuai dengan: Perencanaan (plan), Pelaksanaan (do), Control dan Evaluasi (check).  

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu Sarana dan Prasarana 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Sarana dan Prasarana 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Prasarana 

2. Sarana

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kajian hasil evaluasi Kecukupan & 

kesesuaian.

· Hasil evaluasi pemakaian

· Kajian  evaluasi pemeliharaan & 

peningkatan

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan Prasarana & 

Sarana

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

 

 

5.2.  Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil dari evaluasi baik secara internal maupun secara eksternal dari Sarana dan Prasarana, wajib 

dilakukan secara berkesinambungan guna peningkatan standar mutu akademik. Hal ini dengan 

melakukan penyempurnaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu. 

Pengembangan dilakukan dan dianggarkan melalui anggaran kerja tahunan.  

 

5.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Guna mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabell 6. Pedoman pelaksanaan 

 

No. Prasarana/Sarana 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu 
Manual 

Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Borang 

Indikator 
Kinerja 

1 Gedung dan 
ruang 

 Manual 
Prosedur 
Pengajuan 
Perbaikan 
gedung dan 
ruang 

   

2 Prasarana 
Umum 

   Blanko keluhan 
pelanggan WC 

 

3. Sarana Belajar 
mengajar 

 Manual 
Prosedur 
Pengadaan Alat 

SOP peralatan 
belajar 
mengajar LCD 

  

   Manual 
Prosedur 
pemanfaatan 
Bahan 
perpustakaan 

   

4. Evaluasi 
kecukupan dan 
kesesuaian. 

   Borang evaluasi 
kecukupan dan 
kesesuaian P.S 

 

5 Evaluasi 
pemanfaatan 

   Borang evaluasi 
pemanfaatan 
P.S. 

 

6 Evaluasi 
pemeliharaan 
dan peningkatan 

   Borang evaluasi 
pemeliharaan 
dan 
peningkatan P.S. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dengan menggunakan sistem penjamin mutu STT Pelita Hati, sarana dan prasarana merupakan hal penting yang 

mendapat perhatian seluruh akademik bertujuan mendorong STT Pelita Hati yang lebih standar sesuai visi yang 

disepakati bersama. 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu yang diinginkan dan kemudian dikelola dengan 

baik, disempurnakan dan dikembangkan, akan memudahkan STT Pelita Hati dalam mencapai visi. 
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KATA PENGANTAR 

Sistem Penjaminan Mutu Akademik merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Sekolah Tinggi Teologi Pelita 

Hati, dalam memberikan jaminan kualitas yang diperbaiki dan ditingkatkan terus-menerus terhadap 

pelanggannya. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Akademik ini memerlukan kerja keras dari semua pihak 

dalam STT Pelita Hati mulai dari merencanakan standar mutu yang diinginkan, perencanaan mekanisme 

pemenuhan mutu, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindakan perbaikan/peningkatan mutu.  Rangkaian 

kegiatan diatas tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya petunjuk/arahan/pedoman yang akan membimbing 

kita kepada pencapaian sasaran yang akan dicapai. 

Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) STT Pelita Hati, telah  berusaha mewujudkan pedoman-pedoman 

yang akan digunakan dalam operasional Sistem Penjaminan Mutu Akademik. Salah satu pedoman yang disusun 

BPMA adalah Buku Manual Pengelolaan ini digariskan hal-hal yang berkaitan dengan: 

6. Tujuan dan sasaran dari pengelolaan sekolah tinggi 

7. Mekanisme kepemimpinan yang efektif  

8. Kelembagaan yang efektif dan efisien  

Kesempurnaan buku manual ini masih jauh dari harapan, oleh sebab itu kritik, saran dan masukan-masukan yang 

berhubungan dengan apa yang dibahas sangat diharapkan. Akhirnya kami mengharapkan agar supaya jerih paya 

dari BPMA membawa dampak positif bagi perkembangan STT Pelita Hati.  
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  Dr. Novi Hans Maki, M.Th  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.4. Latar Belakang 

Sekolah tinggi merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan kompetensi dalam menjalankan dan 

mengembangkan proses sekolah tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek), serta menerapkan keunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarian 

lingkungan. Di samping melaksanakan fungsi tersebut di atas, perguruan tinggi juga menjadi salah satu 

pilar dalam upaya menegakkan demokrasi, menjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menjunjung 

tinggi rasa keadilan bagi masyarakat. 

Peran sekolah tinggi yang demikian-penting tersebut harus didukung dengan upaya-upaya untuk selalu 

meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta 

menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan sekolah tinggi bagi masyarakat. 

Layanan akademik lembaga sekolah tinggi dicakup dalam istilah tridharma sekolah tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan  memperhatikan karakter sekolah 

tinggi dan tuntutan masyarakat atas peran strategis sekolah tinggi, maka proses utama sekolah tinggi 

dapat merangkum komponen  input, proses, dan output. 

Untuk melaksanakan tridharma sekolah tinggi diperlukan serangkaian komponen input yang mencakup 

kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. 

Output kegiatan tridharma adalah lulusan, karya penelitian, dan karya pengabdian kepada masyarakat. 

Pengguna output kegiatan tridharma adalah kalangan pemerintah maupun swasta. 

Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor input dan output diperlukan suatu manajemen 

kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output suatu sekolah tinggi, maka 

penghargaan masyarakat terhadap sekolah tinggi tersebut akan semakin baik dan berdampak pada input 

yang semakin baik pula. 

1.5. Tujuan  

Buku Pedoman Penjaminan Pengelolaan  ini bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi sekolah tinggi, 

program studi  dan setiap unit untuk menggerakkan setiap orang dalam mengetahui dan melaksanakan 

tanggung jawabnya sesuai dengan arah dan tujuan pengelolaan sekolah tinggi yang sudah direncanakan. 

 

1.6. Sasaran 

Dengan adanya Pedoman Penjaminan Pengelolaan  ini, maka diharapkan akan terjadi pengelolaan yang 

bermutu dari proses tridharma yang dilakukan untuk menghasilkan output sekolah tinggi yang bermutu 

sesuai harapan stakeholders.  
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BAB II 

MANAJEMEN KELEMBAGAAN 

 

Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan 

dukungan sumber daya yang tersedia  (sumberdaya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal, dan 

potensi pasar). Kegiatan manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. 

Tujuan dalam manajemen sekolah tinggi memiliki target yang bergerak (moving target) yang ditetapkan dengan 

melihat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan 

dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai dengan upaya penguatan terus-menerus sumberdaya 

yang dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.  

Manajemen kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan layanan tridharma perguruan tinggi yang diwadahi 

oleh organisasi formal yang memiliki kekuatan hukum. Dengan cara demikian diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh layanan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan tinggi. 

Selanjutnya dalam kerangka hukum formal berbagai bentuk kesepakatan antara pihak perlu dituangkan dalam 

perjanjian yang bersifat tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum formal. 

Ada 3 penetapan  yang sangat penting yang dijadikan titik tolak pengelolaan kelembagaan STT Pelita Hati yaitu: 

1. Tujuan dan sasaran dari pengelolaan sekolah tinggi 

2. Mekanisme Kepemimpinan yang efektif  

3. Kelembagaan yang efektif dan efisien. Lembaga-lembaga dan unit-unit akan mengatur sumberdaya 

dalam hal :   

a. Pengelolaan Akademik 

b. Pengelolaan  Kemahasiswaan 

c. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur 

e. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

f. Pengelolaan Keuangan 

g. Pengelolaan Sistem Informasi 

Dengan arah pengelolaan yang jelas, maka semua kegiatan akan memberi dampak yang  positif kepada 

keberlanjutan pengelolaan kelembagaan di STT pelita Hati . 
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BAB III 

LANDASAN IDEAL PENGELOLAAN 

Prinsip manajemen kelembagaan sekolah tinggi diatur dalam UU No. 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas)  pasal 51 ayat 2: 

“Pengelolaan satuan sekolah tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, 

jaminan mutu dan evaluasi yang transparan”. 

Sesuai prinsip otonomi dan akuntabilitas tersebut, STT Pelita Hati telah menyusun  visi dan misi yang diemban, 

proses utama pendidikan yang diselenggarakan, dan wadah kelembagaannya. 

Dalam hal pemerataan dan perluasan akses serta Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 

dinyatakan pilar-pilar dan pokok pikiran sebagai berikut : 

1. Pemerataan dan Perluasan Akses 

Pilar Pertama  :  Pemerataan dan Perluasan Akses 

Pilar Kedua  :  Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 

Pilar Ketiga :  Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 
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BAB IV 

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENGELOLAAN 

Langkah awal dari penjaminan mutu pengelolaan ini dimulai dengan penetapan Standar mutu yang diinginkan. 

Standar mutu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang terdiri dari tiga bagian penting yaitu: 

1. Tujuan dan sasaran dari pengelolaan sekolah tinggi 

2. Kepemimpinan yang efektif  

3. Kelembagaan yang efektif dan efisien 

Untuk bagian ketiga  yaitu lembaga-lembaga dan unit-unit yang akan mengatur sumberdaya dalam hal :   

1. Pengelolaan Akademik 

2. Pengelolaan Kemahasiswaan 

3. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

4. Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur 

5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

6. Pengelolaan Keuangan 

7. Pengelolaan Sistem Informasi 

   

4.1. Standar Mutu Tujuan dan Sasaran Pengelolaan  

 Dalam buku Manual Mutu ini, standar mutu tujuan dan sasaran pengelolaan STT Pelita Hati  dirumuskan  

sebagai berikut: 

Tabel 1 : Tujuan dan sasaran pengelolaan 

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Perumusan 

Visi, Misi, 

Tujuan, 

Sasaran 

Sekolah 

Tinggi . 

Dalam perumusan 

visi, misi, tujuan dan 

sasaran sekolah 

tinggi, Ketua 

membentuk tim 

perumus yang terdiri 

dari unsur sekolah 

dan stakeholders. 

4. Tim merumuskan visi  STT 

dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Mengandung  nilai-nilai 

sekolah tinggi  

b. Dirumuskan secara ringkas 

dan jelas 

c. Dirumuskan dengan 

menerapkan studi 

pelacakan 

d. Menggunakan bahasa dan 

style yang komunikatif 

e. Dirumuskan dengan analisa 

SWOT 

f. Memuat pernyataan yang 

akan dicapai pada kurun 

waktu tertentu 

5. Tim merumuskan misi 

sekolah tinggi dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

b. Mencerminkan nilai-nilai 

dasar sekolah tinggi  

6. Pimpinan sekolah tinggi harus 

mengevaluasi rumusan visi 

apakah sudah memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan 

atau tidak.  

7. Pimpinan sekolah tinggi harus 

mengevaluasi rumusan misi 

apakah sudah memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan 

atau tidak. 

8. Pimpinan sekolah tinggi harus 

mengevaluasi rumusan tujuan 

dan sasaran  apakah sudah 

sejalan dengan visi dan misi 

atau tidak.  

9. Pimpinan perguruan tinggi 

memberikan koreksi dan 

usulan yang diperlukan untuk 

penyempurnaan rumusan 

visi,misi , tujuan dan sasaran 

sekolah tinggi 
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c. Sejalan dengan visi sekolah 

tinggi  

d. Menyebutkan karakteristik 

jenis jasa yang ditawarkan 

sekolah tinggi  

e. Menyebutkan dengan jelas 

dan rinci prioritas sekolah 

tinggi  

f. Menyebutkan target pasar 

yang dituju 

6. Tim merumuskan tujuan dan 

sasaran sekolah tinggi  sejalan 

dengan visi dan misi sekolah 

tinggi. 

2 Penetapan  

Visi, Misi, 

Tujuan, 

Sasaran 

sekolah 

tinggi, 

Ketua menetapkan 

visi, misi, tujuan dan 

sasaran sekolah 

tinggi berdasarkan 

rumusan hasil 

lokakarya. 

Ketua harus melakukan 

lokakarya untuk membahas hasil 

kerja tim  untuk menetapkan 

visi, misi, tujuan dan sasaran 

sekolah tinggi dengan 

melibatkan : 

e. Tim perumus 

f. Yayasan pembina 

g. Para pimpinan STT Pelita 

Hati 

h. Wakil dosen setiap prodi. 

i. Wakil staf administrasi STT 

Pelita Hati  

j. Stakeholders 

1. Tim perumus harus membuat 

catatan-catatan atas koreksi 

atau saran peserta untuk  

penyempurnaan visi, misi, 

tujuan dan sasaran sekolah 

tinggi. 

2. Tim perumus melakukan 

penyempurnaan rumusan visi, 

misi, tujuan dan sasaran 

sekolah tinggi  setelah 

mengkaji setiap koreksi atau 

usul dari peserta lokakarya. 

3 Sosialisasi   

visi dan misi 

sekolah 

tinggi. 

Ketua harus 

mensosialisasikan 

visi dan misi sekolah 

tinggi kepada 

seluruh warga 

kampus 

Ketua, Kepala Lembaga, Kepala 

prodi harus sesuai 

kewenangannya masing-masing 

mensosialisasikan visi dan misi 

sekolah tinggi kepada  seluruh 

warga kampus dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

d. Membuat satu papan besar 

dalam kampus yang berisi visi 

dan misi sekolah tinggi 

e. Menempel visi dan misi 

sekolah, pada ruang kantor , 

ruang pertemuan dan ruang 

kelas. 

f. Mensosialisasikan visi dan 

misi pada saat kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru 

Ketua, Kepala Lembaga, Kepala 

Unit harus sesuai kesenangannya 

masing-masing harus memantau 

dan mengevaluasi apakah 

sosialisasi sesuai rencana atau 

tidak serta mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

4 Penetapan 

visi, misi, 

tujuan dan 

sasaran 

lembaga/unit 

Setiap kepala 

lembaga/unit harus 

menetapkan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran 

lembaga/unit yang 

sejalan dengan visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran  sekolah 

tinggi.   

3. Setiap kepala lembaga/unit 

harus menindak lanjuti visi, 

misi, tujuan dan sasaran 

sekolah tinggi dengan cara 

sebagai berikut : 

    Visi, misi, tujuan dan sasaran    

     lembaga/unit harus sejalan  

     dengan  visi, misi tujuan dan  

     sasaran sekolah tinggi 

5. Ketua lembaga/unit harus 

mengevaluasi rumusan visi 

apakah sudah memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan 

atau tidak.  

6. Ketua lembaga/unit  harus 

mengevaluasi rumusan misi 

apakah sudah memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan 

atau tidak. 
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a. Kriteria penyusunan visi 

dan misi lembaga/unit  

harus merujuk kepada 

kriteria penyusunan visi 

dan misi STT 

b. Penetapan visi, misi, tujuan 

dan sasaran lembaga/unit 

dilakukan dalam suatu 

lokakarya kerja. 

c. Mensosialisasikan visi, misi, 

tujuan dan sasaran 

lembaga/unit kepada 

warga kampus yang berada 

pada setiap lembaga/unit 

7. Ketua lembaga/unit  harus 

mengevaluasi rumusan tujuan 

dan sasaran  apakah sudah 

sejalan dengan visi dan misi 

lembaga/unit atau tidak.  

8. Ketua lembaga/unit 

memberikan koreksi dan usulan 

yang diperlukan untuk 

penyempurnaan rumusan 

sebelum ditetapkan sebagai 

visi, misi, tujuan dan sasaran 

lembaga /unit.  

 

5 Sosialisasi   

visi dan misi 

lembaga/unit. 

Ketua lembaga/unit 

mensosialisasikan 

visi dan misi 

lembaga/unit 

kepada seluruh 

warga kampus yang 

berada dibawah 

lembaga/unit 

tersebut. 

Ketua lembaga/unit 

mensosialisasikan visi dan misi 

lembaga/unit  dengan cara-cara 

sebagai berikut : 

c. Menempel visi dan misi 

lembaga/unit, pada ruang 

kantor , ruang pertemuan 

dan ruang kelas yang berada 

dalam lingkungan 

lembaga/unit 

d. Mensosialisasikan visi dan 

misi pada saat kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru 

Ketua lembaga/unit harus 

memantau dan mengevaluasi 

apakah sosialisasi sesuai rencana 

atau tidak serta mengambil 

tindakan perbaikan yang 

diperlukan. 

6 Rencana 

Strategi 

(RENSTRA) 

sekolah 

tinggi. 

Ketua dan seluruh 

jajarannya harus 

menentukan strategi 

dan program yang 

akan dilaksanakan 

untuk mencapai 

tujuan dan sasaran 

sekolah tinggi dalam 

kurun waktu 

tertentu. 

 

Ketua dan seluruh jajarannya 

harus menentukan strategi dan 

program yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan dan 

sasaran STT Pelita Hati dengan 

kriteria sebagai berikut  : 

f. Mengandung strategi yang 

digunakan untuk mencapai 

visi dan misi sekolah tinggi 

g. Mengandung program yang 

mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi 

universitas 

h. Harus mempunyai sasaran 

yang akan dicapai dan 

terukur 

i. Disusun berdasarkan analisa 

SWOT 

j. Rencana strategik disusun 

dalam sebuah dokumen/buku 

1. Ketua harus mengevaluasi 

apakah rencana strategik 

sudah mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi 

universitas. 

2. Ketua membuat koreksi 

terhadap kekurangan-

kekurangan rencana strategik 

supaya mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi 

sekolah tinggi  

7 Rencana 

Strategik 

(RENSTRA) 

lembaga/unit. 

Ketua lembaga/unit 

harus menentukan 

strategi dan program 

yang akan 

dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan dan 

sasaran 

lembaga/unit  dalam 

Ketua lembaga/unit harus 

menentukan strategi dan 

program yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan dan 

sasaran lembaga/unit dengan 

kriteria sebagai berikut  : 

1. Ketua lembaga/unit harus 

mengevaluasi apakah rencana 

strategik dan program-

programnya sudah mengarah 

kepada pencapaian visi dan 

misi lembaga/unit 

2. Ketua lembaga/unit membuat 

koreksi terhadap kekurangan-
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kurun waktu 

tertentu. 

 

a. Mengandung strategi yang 

digunakan untuk mencapai 

visi dan misi lembaga/unit 

b. Mengandung program yang 

mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi 

lembaga/unit 

c. Selaras dengan rencana 

strategik sekolah tinggi 

d. Harus mempunyai sasaran 

yang akan dicapai dan 

terukur 

e. Disusun berdasarkan hasil 

analisa SWOT 

f. Disusun dalam sebuah 

dokumen/buku 

kekurangan rencana strategik 

supaya mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi 

sekolah tinggi. 

8 Rencana 

Kerja dan 

Anggaran 

Tahunan 

(RKAT) 

Sebelum memasuki 

tahun akademik 

yang baru, Ketua 

menyiapkan 

proposal Rencana 

Kegiatan dan 

Anggaran Tahunan 

(RKAT) dengan 

ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Kegiatan dan 

anggaran yang 

dibuat sekolah 

tinggi harus 

didasarkan pada 

Rencana 

Strategik 

(RENSTRA) 

sekolah tinggi 

dan hasil Evaluasi 

Diri tahunan. 

b. Kegiatan dan 

anggaran yang 

diajukan harus 

realistik dengan 

memperhatikan 

capaian kinerja 

yang diinginkan 

pada tahun yang 

bersangkutan. 

c. RKAT harus 

disusun secara 

sistematis. 

1. Sebelum memasuki tahun 

akademik yang baru, setiap 

kepala lembaga/ unit   

menyiapkan Konsep Rencana 

Kegiatan dan Anggaran 

Tahunan (RKAT) dengan 

ketentuan-ketentuan  sebagai 

berikut  : 

a. Kegiatan yang diprogram 

adalah kegiatan perbaikan 

atau peningkatan kinerja 

pada setiap unit dan 

perkiraan biaya yang 

dibutuhkan serta sumber 

pembiayaannya 

b. Konsep RKAT ini harus 

dibahas terlebih dahulu 

sebelum diserahkan ke 

sekolah tinggi.  

c. Konsep RKAT prodi harus 

dibahas  intern terlebih 

dahulu sebelum diserahkan 

kepada program studi 

untuk dibahas dalam rapat 

senat. 

d. Konsep-konsep RKAT setiap 

prodi dijadikan konsep 

RKAT prodi setelah 

disetujui dalam rapat senat   

kemudian diserahkan ke 

sekolah tinggi.  

1. Ketua bersama dengan 

Pembantu-pembantu Rektor 

harus memantau penyusunan 

proposal RKAT pada setiap 

lembaga/unit,.  

2. Setiap kegiatan yang diusulkan 

harus mempunyai tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai. 

3. Setiap kegiatan atau program 

mengacu pada RENSTRA 

lembaga/unit dan sekolah 

tinggi. 

4. Setiap biaya yang diusulkan 

harus mempunyai sumber 

biaya/harga atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang 

berhubungan dengan 

pembiayaan. 

   2. Sebelum memasuki tahun 

akademik yang baru, wakil 

Ketua III bersama pimpinan 

organisasi kemahasiswaan 

menyusun konsep RKAT 

1. Ketua bersama dengan wakil-

wakil Ketua harus memantau 

penyusunan proposal RKAT 

organisasi kemahasiswaan.  
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kemahasiswaan dengan 

prosedur sebagai berikut : 

a. Kegiatan yang diprogram 

adalah kegiatan perbaikan, 

peningkatan kinerja dan 

program kemahasiswaan 

lainnya. Kegiatan ini 

disertai perkiraan biaya 

yang dibutuhkan serta 

sumber pembiayaannya 

b. Konsep RKAT ini harus 

dibahas terlebih dahulu 

sebelum diserahkan ke 

sekolah tinggi.  

2. Setiap kegiatan yang diusulkan 

harus mempunyai tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai. 

3. Setiap kegiatan atau program 

mengacu pada RENSTRA 

sekolah tinggi. 

4. Setiap biaya yang diusulkan 

harus mempunyai sumber 

biaya/harga atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang 

berhubungan dengan 

pembiayaan. 

   3. Wakil Ketua II membentuk 

tim penyusunan proposal 

RKAT unit kantor rektorat 

dengan tugas sebagai berikut 

: 

a. Merangkum seluruh 

konsep RKAT dari setiap 

unit . 

b. Menyusun proposal biaya 

pegawai, dosen, honor 

mengajar dosen dan 

pembiayaan lainnya. 

c. Menyusun sumber dana 

sekolah tinggi. 

d. Konsep a dan b diatas 

disusun dalam satu konsep 

RKAT sekolah tinggi dan 

diserahkan untuk dibahas 

dalam rapat senat.  

1. Ketua bersama dengan wakil-

wakil Ketua harus memantau 

penyusunan proposal RKAT 

sekolah tinggi. 

2. Setiap kegiatan yang diusulkan 

harus mempunyai tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai. 

3. Setiap kegiatan atau program 

mengacu pada RENSTRA 

sekolah tinggi. 

4. Setiap biaya yang diusulkan 

harus mempunyai sumber 

biaya/harga atau ketentuan-

ketentuan lainnya yang 

berhubungan dengan 

pembiayaan. 

   4. Setiap penyusun Konsep 

RKAT, harus menyusun 

konsep tersebut dalam dua 

komponen utama yaitu : 

a. Biaya investasi meliputi: 

penyediaan sarana dan 

prasarana, pengembangan 

sumberdaya manusia, dan 

modal kerja tetap. 

b. Biaya operasi meliputi: gaji 

pegawai dan dosen, bahan 

dan peralatan habis pakai, 

dan biaya operasi 

pendidikan tidak langsung 

seperti daya, air, 

telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan 

prasarana, transportasi, 

konsumsi, pajak, asuransi 

dan sebagainya. 

1. Pimpinan sekolah tinggi harus 

memantau dan mengevaluasi 

apakah konsep RKAT sudah 

merangkum seluruh kegiatan 

yang diprogram. 

2. Pimpinan sekolah tinggi 

memberi koreksi yang 

diperlukan untuk 

kesempurnaan konsep RKAT 

tersebut. 
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   5. Sebelum memasuki tahun 

akademik yang baru, ketua 

mengadakan rapat senat  

dengan melibatkan yayasan 

untuk membahas, dan 

menetapkan konsep RKAT 

menjadi RKAT sekolah tinggi. 

 

1. Senat membahas dan 

memberi koreksi yang 

diperlukan. 

2. Senat mengesahkan konsep 

RKAT menjadi RKAT sekolah 

tinggi. 

3. wakil Ketua II menjilid 

dokumen RKAT menjadi 

sebuah buku 

4. Ketua lembaga/unit, 

organisasi kemahasiswaan 

mengoreksi konsep RKATnya 

berdasarkan RKAT sekolah 

tinggi dan mengesahkannya 

menjadi RKAT lembaga/unit 

dan kemahasiswaan. 

9 Rencana 

Operasional 

(RENOP) 

Sebelum sebelum 

memulai suatu 

kegiatan atau 

program, Ketua 

lembaga/unit dan 

pimpinan organisasi 

kemahasiswaan 

menyusun rencana 

operasional (RENOP) 

dari setiap kegiatan 

atau program yang 

akan dilaksanakan. 

Ketua lembaga/unit, pimpinan 

organisasi kemahasiswaan dalam 

menyusun RENOP harus 

memenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

a. Kegiatan yang diusulkan 

adalah kegiatan termuat  

dalam RKAT lembaga/unit 

maupun sekolah tinggi 

b. Memuat  tujuan dan sasaran 

kegiatan 

c. Peserta kegiatan 

d. Perincian biaya kegiatan 

e. Fasilitas yang akan digunakan 

f. Indikator capaian 

g. Jadwal pelaksanaan kegiatan 

h. Penanggung jawab kegiatan 

1. Ketua lembaga/unit 

memantau dan mengevalusi 

kegiatan apakah sesuai 

rencana atau tidak. 

2. Ketua lembaga/unit  

melakukan evaluasi terhadap 

kinerja kegiatan dan kinerja 

biaya. 

 

4.2. Standar Mutu Kepemimpinan yang Efektif 

Sekolah tinggi harus memiliki kepemimpinan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

dalam statuta, renstra dan renop. Pemimpin sekolah tinggi dipilih dan ditetapkan melalui suatu 

mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, demikian juga bagi pimpinan 

lembaga/unit yang ada dalam STT Pelita Hati. Dalam buku Manual Mutu ini, Standar mutu mekanisme 

kepemimpinan STT Pelita Hati dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 2 : Kepemimpinan yang efektif 

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1. Struktur 

organisasi 

Ketua harus 

menyusun suatu 

struktur 

kepemimpinan yang 

efektif untuk 

menjalankan tugas 

fungsi sekolah tinggi. 

Ketua harus menetapkan 

struktur organisasi yang efektif  

berdasarkan tugas/kegiatan  dan 

tanggung jawab yang akan 

dilaksanakan. 

 

1. Ketua harus memastikan 

bahwa struktur organisasi yang 

dibuat sudah memuat tugas 

dan fungsi universitas dalam 

mencapai visi dan misinya. 

2. Ketua harus memastikan 

apakah rantai komando dan 

pertanggungjawaban dalam 
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struktur organisasi tersebut  

sudah efektif. 

2 Penetapan 

Pejabat 

ketua menetapkan 

pejabat sesuai 

struktur organisasi 

untuk menjalan 

tugas dan fungsi 

sekolah tinggi  

Pemilihan dan penetapan setiap 

pejabat dilakukan sebagai berikut 

: 

1. Senat Sekolah tinggi 

mengadakan pemilihan Ketua  

STT Pelita Hati dengan masa 

jabatan 3 tahun dan 

ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua Yayasan 

2. Wakil Ketua dipilih oleh Ketua 

dan disetujui oleh Senat 

sekolah tinggi dengan masa 

jabatan 4 tahun dan 

ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua 

3. kaprodi dipilih oleh Senat  

sekolah tinggi dengan masa 

jabatan 4 tahun dan 

ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua 

4. sekretaris prodi dipilih oleh 

ketua dan disetujui oleh senat 

sekolah tinggi dengan masa 

jabatan 4 tahun dan 

ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua. 

5. Ketua program studio dipilih 

oleh Senat sekolah tinggi  

untuk masa jabatan 4 tahun 

dan ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua 

6. Sekretaris Program Studi 

dipilih oleh Ketua Program 

Studi dan disetujui oleh senat 

sekolah tinggi dan ditetapkan 

dengan Surat Keputusan 

ketua 

7. Kepala lembaga dan unit 

dipilih langsung oleh Ketua 

dengan masa jabatan 4 tahun 

dan ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Ketua. 

1. Setiap pejabat harus 

mempunyai kompetensi yang 

sesuai dengan jabatannya. 

2. Ketua Yayasan dan Ketua STT 

sesuai kewenangannya 

masing-masing harus 

memantau apakah prosedur-

prosedur pemilihan dan 

penetapan pejabat sudah 

sesuaii dengan  Statuta STT 

Pelita Hati.  

3. Ketua Yayasan dan Ketua STT 

sesuai kewenangannya 

masing-masing harus 

memantau dan mengevaluasi 

kinerja setiap pejabat dan 

mengambil tindakan tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

 

3. Tugas dan 

fungsi 

pejabat  

Setiap pejabat harus 

mempunyai tugas 

dan fungsi dalam 

menjalan 

pengelolaan 

lembaga/unit untuk 

mencapai sasaran 

yang diinginkan. 

Setiap ketua lembaga/unit  

menyusun uraian tugas pada 

lembaga/unit tersebut kemudian 

mendistribusikan kepada kepada 

semua staf yang ada dalam 

unit/lembaga tersebut.  

 

Ketua lembaga/unit harus 

mengevaluasi apakah semua 

tugas dan tanggung jawab 

lembaga/unit sudah diakomodasi 

dalam uraian tugas tersebut. 

Setiap saat Ketua lembaga/unit 

harus harus memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan  tugas 

seluruh staf dan mengambil 

tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk perbaikan. 
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4.3. Kelembagaan yang Efektif dan Efisien 

Untuk melaksanakan statuta, renstra dan renop diperlukan lembaga-lembaga atau unit-unit dengan tugas 

pokok dan fungsi (tupoksi) yang saling mendukung dan melengkapi. Besar atau kecilnya lembaga/unit 

disesuaikan dengan tupoksi dan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga/unit tersebut. 

Lembaga-lembaga dan unit-unit mengatur penggunaan sumberdaya dalam menunjang proses utama 

untuk menghasilkan output, yaitu alumni, karya-karya penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam buku Manual Mutu ini, Standar mutu kelembagaan yang efektif dan efisien   dirumuskan dalam 

beberapa Standar mutu  yang menjadi tanggung jawab kelembagaan   sebagai berikut: 

a. Standar Mutu Pengelolaan Akademik 

b. Standar Mutu Pengelolaan Kemahasiswaan 

c. Standar Mutu  Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Standar Mutu Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur 

e. Standar Mutu Pengelolaan Sumberdaya Manusia 

f. Standar Mutu Pengelolaan Keuangan 

g. Standar Mutu Pengelolaan Sistem Informasi 

 

A. Pengelolaan Akademik 

Tabel 3 : Pengelolaan Akademik 

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Jadwal 

kegiatan 

akademik  

Ketua bertanggung 

jawab atas jadwal 

pelaksanaan 

kegiatan akademik 

setiap tahun 

akademik 

Setiap awal tahun akademik, 

Ketua harus menetapkan Jadwal 

pelaksanaan kegiatan akademik 

dalam bentuk kalender akademik 

dengan prosedur sebagai berikut :. 

1. Rancangan kalender akademik 

disusun oleh wakil Ketua I 

bersama Kepala Administrasi 

Akademik sebelum awal tahun 

akademik yang akan berjalan. 

2. Rancangan kalender akademik 

tersebut harus mendapat 

persetujuan dalam rapat 

koordinasi yang dilaksanakan 

sebelum awal tahun akademik 

yang akan berjalan. 

3. Kalender akademik tersebut 

dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan setiap kegiatan 

akademik. 

1. Kalender akademik harus 

disosialisasikan kepada seluruh 

warga kampus dengan cara : 

2. Kalender akademik 

disampaikan kepada semua 

lembaga/unit  untuk diketahui 

dan ditindaklanjuti oleh setiap 

staf. 

3. Kalender akademik ditempel 

pada papan pengumuman pada 

setiap awal semester 

4. Kalender akademik 

disampaikan dan diterima 

dosen pada setiap awal 

semester 

5. Kalender akademik 

disampaikan kepada 

mahasiswa bersama blanko KRS 

pada setiap awal semester 

2 Penerimaan 

mahasiswa 

baru 

Setiap tahun 

akademik, Ketua 

melaksanakan 

kegiatan untuk 

menerima calon 

mahasiswa baru 

yang berkualitas.   

1. Setiap tahun akademik, Ketua 

membentuk panitia pelaksana 

penerimaan mahasiswa baru 

dengan tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun jadwal kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru 

b. Melakukan kegiatan promosi 

kepada masyarakat 

c. Menyiapkan perlengkapan 

pendaftaran calon mahasiswa 

baru 

1. Panitia dalam melaksanakan 

tugasnya harus didasarkan kan 

pada prosedur dan persyaratan 

yang yang tertera dalam 

Peraturan Akademik dan Buku 

Panduan Penerimaan 

Mahasiswa baru 

2. Pimpinan sekolah tinggi,dan 

Prodi  memantau, 

mengevaluasi terhadap 

kesiapan Panitia. 
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d. Melakukan pendaftaran calon 

mahasiswa baru 

e. Menyusun bahan ujian untuk 

seleksi calon mahasiswa baru 

f. Menyiapkan ruang dan 

pengawas ujian seleksi calon 

mahasiswa baru 

g. Melakukan seleksi calon 

mahasiswa baru 

h. Mengumumkan hasil seleksi 

calon mahasiswa baru 

i. Membuat laporan 

pertanggung jawaban kepada 

rektor paling lambat 2 

minggu setelah seluruh 

kegiatan telah selesai. 

3. Pimpinan Sekolah tinggi, dan 

Prodi harus mengambil 

tindakan perbaikan terhadap 

rencana kegiatan Panitia  

   2. Panitia penerimaan mahasiswa 

baru sudah memulai 

kegiatannya pada awal Juli 

setiap tahun akademik 

1. Ketua harus memastikan bahwa 

setiap anggota panitia sudah 

menerima SK panitia dan 

melakukan tugas sesuai 

fungsinya. 

2. Ketua, dan Ketua Prodi harus 

memantau kegiatan apakah 

sesuai jadwal atau tidak. 

3. Ketua harus mengambil 

tindakan yang diperlukan untuk 

kelancaran kegiatan panitia. 

4 Cuti 

akademik 

Setiap awal 

semester, Kaprodi 

memberikan 

keterangan cuti 

kepada mahasiswa 

yang mengajukan 

cuti akademik 

Mahasiswa yang tidak dapat 

melakukan kegiatan akademik 

pada suatu semester dapat 

mengajukan cuti pada awal 

semester dengan prosedur 

sebagai berikut: 

1) Mahasiswa harus mengajukan 

permohonan cuti kepada 

Kaprodi 

2) Permohonan cuti tersebut 

harus disetujui oleh dosen 

penasehat akademik 

mahasiswa 

a. Lama cuti yang diusulkan 

mahasiswa harus didasarkan 

pada ketentuan dalam 

peraturan akademik. 

b. Mahasiswa yang cuti tidak 

diperkenankan mengikuti 

kegiatan PBM dalam kampus 

c. Mahasiswa yang akan aktif 

kembali harus memperlihatkan 

surat cuti dari Kaprodi. 

5 Perencanaan 

proses dan 

evaluasi 

pembelajaran 

Setiap semester, 

wakil ketua dan 

Ketua Prodi sesuai 

kewenangannya 

masing-masing 

menyusun 

perencanaan 

proses dan evaluasi 

perkuliahan sesuai 

jadwal dalam 

kalender akademik.  

1. Wakil ketua I dan kaprodi 

mengkoordinasi perencanaan 

proses perkuliahan pada setiap 

program studi. 

2. Ketua prodi harus mengadakan 

rapat dosen untuk 

menentukan dosen 

penanggung jawab mata kuliah 

dan beban dosen 

3. Dosen harus membuat  

Rancangan Program Kegiatan 

Pembelajaran Semester 

(RPKPS) dan disampaikan 

kepada program studi 

1. Wakil Ketua I, dan Ketua Prodi 

harus memantau, mengevaluasi 

tentang perencanaan dan 

pelaksanaan proses 

perkuliahan. 

2. Wakil Ketua I, dan Ketua Prodi 

harus mengambil tindakan-

tindakan perbaikan apabila 

pelaksanaan proses 

perkuliahan tidak sesuai 

dengan rencana. 

3. Wakil Ketua I, dan Ketua Prodi 

haru mencatat kendala-kendala 

yang dihadapi dalam 

pelaksanaan proses 
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4. Ketua program studi harus 

menyiapkan absen kehadiran 

mahasiswa untuk setiap mata 

kuliah 

5. Pada  pertengahan dan akhir 

semester, Ketua prodi harus 

melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan perkuliahan dengan 

menyelenggarakan rapat 

dosen. 

pembelajaran  untuk dievaluasi 

dan ditindaklanjuti  dan 

dijadikan bahan untuk 

perbaikan atau peningkatan 

pada masa datang 

6 Kegiatan ko-

kurikuler 

Setiap semester, 

wakil Ketua III 

harus menjamin 

bahwa kegiatan ko-

kurikuler  yang 

dilaksanakan  

mencapai tujuan 

yang diinginkan 

1. Wakil Ketua III harus 

membentuk organisasi  

kegiatan kemahasiswaan di 

bidang minat, bakat  dan 

kegemaran 

2. Pada setiap awal tahun 

akademik, wakil Ketua III 

bersama organisasi 

kemahasiswaan  harus 

merencanakan, dan 

melaksanakan  kegiatan ko-

kurikuler   

1. Wakil Ketua III harus 

memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan setiap kegiatan ko-

kurikuler yang direncanakan. 

2. Wakil Ketua III harus 

mengambil tindakan-tindakan 

perbaikan apabila ada 

pelaksanaan kegiatan yang 

tidak sesuai perencanaan.  

 

   3. Wakil Ketua III harus 

memastikan bahwa semua 

kegiatan mempunyai tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai 

atau dihasilkan.  

4. Ketua  memberi tanggung 

jawab kepada wakil Ketua I 

dan III  untuk memberi nilai 

kegiatan ko kurikuler yang 

diprogram mahasiswa dengan 

komponen penilaian sebagai 

berikut. : 

a. Kegiatan penalaran : 

mengikuti seminar, diskusi 

dll 

b. Pelayanan : 

berkhotbah/mengajar 

c. Olahraga : terlibat dalam 

kegiatan olahraga 

d. Organisasi : terlibat sebagai 

anggota dalam kegiatan 

organisasi dalam dan luar 

kampus. 

3. Wakil ketua III, harus mencatat 

kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan ko-kurikuler  

untuk dievaluasi dan ditindak 

lanjuti  dan dijadikan bahan 

untuk perbaikan atau 

peningkatan pada masa datang 

7 Administrasi 

akademik 

Kepala Administrasi 

Akademik, ketua 

dan Ketua Prodi 

sesuai 

kewenangannya 

masing -masing 

melakukan 

pengelolaan 

administrasi 

akademik 

Kepala Akademik, dan Ketua Prodi 

sesuai kewenangannya masing -

masing melakukan pengelolaan 

data jumlah dan kemajuan studi 

mahasiswa dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. Data harus tersedia pada 

program studi, fakultas dan 

sekolah tinggi 

1. Wakil Ketua II harus 

menfasilitasi kebutuhan yang 

diperlukan dalam pengelolaan 

data akademik mahasiswa. 

2. Kepala Administrasi Akademik, 

dan Ketua Prodi sesuai 

kewenangannya masing -

masing melakukan pengawasan 

dan evaluasi apakah rencana 

sesuai dengan pelaksanaan 
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mahasiswa agar 

dapat diakses 

kurang dari 10 

menit pada tahun 

2014 

b. Data mahasiswa harus 

disimpan dalam dua bentuk 

yaitu buku dan data elektronik. 

c. Data disusun dan disimpan 

dengan rapi untuk mudah 

ditemukan/diakses. 

d. Menempatkan  personil yang 

berkredibilitas tinggi untuk  

bertanggung jawab tentang 

pengisian dan penyimpanan 

data. 

serta mengambil tindakan-

tindakan perbaikan. 

3. Kepala Administrasi Akademik, 

dan Ketua Prodi sesuai 

kewenangannya masing -

masing melakukan melakukan 

pencatatan-pencatatan untuk 

dijadikan bahan evaluasi 

dimasa datang. 

8 Pelaksanaan 

wisuda dan 

penyerahan 

dokumen 

hasil studi 

mahasiswa 

Setiap semester, 

ketua 

melaksanakan 

wisuda sarjana dan 

menyerahkan  

ijazah dan transkrip 

nilai kepada lulusan 

yang diwisuda.   

. 

1. Setiap pelaksanaan wisuda 

sarjana, Ketua membentuk 

panitia pelaksana dengan tugas 

sebagai berikut : 

a. Menetapkan waktu dan 

tempat pelaksanaan 

b. Melakukan pendaftaran 

calon wisudawan/wati 

c. Menyiapkan dan 

mendistribusikan 

undangan wisuda 

d. Menyiapkan buku 

wisuda 

e. Menyusun acara wisuda 

f. Melaksanakan acara 

wisuda 

1. Ketua memantau dan 

mengevaluasi kegiatan panitia 

apakah sesuai rencana atau 

tidak . 

2. Ketua melakukan koreksi dan 

perbaikan yang diperlukan 

untuk kelancaran kegiatan 

panitia.  

   2. Setiap pelaksanaan wisuda, 

Ketua Prodi membuat usulan 

pencetakan ijazah dan 

transkrip nilai lulusan kepada 

wakil Ketua I dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Membuat data lulusan yang 

akan diwisuda 

b. Melengkapi  data lulusan 

dengan dokumen seperti bio 

data mahasiswa, fotocopy 

ijazah SMA dan ketentuan 

lain yang berlaku. 

c. Usulan disampaikan ke STT 

untuk dievaluasi. 

1. Ketua prodi harus 

mengevaluasi calon wisudawan 

yang diusulkan  apakah sesuai 

dengan data lulusan yang ada.  

2. Ketua prodi harus 

mengevaluasi berkas usulan 

pencetakan ijazah dan transkrip 

nilai dari setiap calon 

wisudawan/wati dengan 

menggunakan checklist yang 

ada dan mengambil tindakan 

yang diperlukan. 
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   3. Wakil Ketua I harus 

mengevaluasi dan memberi 

persetujuan terhadap data 

lulusan yang diusulkan prodi 

dan meneruskan dokumen 

tersebut kepada wakil Ketua I 

Wakil Ketua I memberi koreksi dan 

tindakan yang diperlukan 

   4. Wakil Ketua I melakukan 

evaluasi terhadap usulan dan 

dokumen kemudian 

memerintahkan Kepala Biro 

Akademik untuk mencetak 

ijazah dan transkrip nilai 

lulusan. Dan selanjutnya 

diserahkan ke dekan dan ketua 

untuk ditandatangani. 

Wakil ketua I  memberi koreksi dan 

tindakan yang diperlukan 

9 Pemalsuan 

dokumen 

hasil studi  

ketua harus 

menghindari 

pemalsuan  

dokumen hasil studi 

mahasiswa oleh 

pihak lain 

1. WakilKetua II menyiapkan 

blanko ijazah dan transkrip nilai 

dari kertas untuk uang yang 

diberi pengaman 

2. Kepala Administrasi Akademik 

mencatak ijazah dan transkrip 

nilai dengan menggunakan  

blanko yang telah disiapkan 

wakil Ketua II 

3. Setiap alumni yang harus 

mengesahkan foto copy ijazah 

dan transkrip nilai harus 

melampirkan asli dari kedua 

dokumen tersebut 

4. Ketua, dan Ketua Prodi harus 

menindak lanjuti setiap 

klarifikasi ijazah dan transkrip 

nilai yang diajukan pihak lain. 

1. Pengesahan ijazah dan transkrip 

nilai hanya akan dilayani oleh 

staf yang menangani 

pengesahan apabila foco copy 

kedua dokumen tersebut 

dilampiri dengan dokumen asli. 

2. Ketua harus memberikan 

rekomendasi hasil klarifikasi 

terhadap ijazah dan transkrip 

nilai yang  diajukan pihak lain. 

3. Ketua harus memproses secara 

hukum apabila ada pihak lain 

yang memalsukan ijazah dan 

transkrip nilai lulusan. 

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan 

Tabel 4 : Pengelolaan Kemahasiswaan 

No  Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Perencanaan 

Kegiatan 

Kemahasiswaan 

Sebelum memasuki 

Setiap awal  tahun 

akademik yang 

baru, wakil Ketua 

III, Kepala 

Kemahasiswaan 

dan unsur 

pimpinan 

organisasi 

kemahasiswaan 

bersama-sama 

merencanakan  

kegiatan yang 

mengarah kepada 

tercapainya 

1. Unsur pimpinan organisasi 

kemahasiswaan membuat 

konsep perencanaan 

setiap kegiatan 

kemahasiswaan yang 

menyangkut : 

a. Pengembangan 

minat, bakat dan 

kegemaran 

b. Pengembangan 

kegiatan penalaran 

c. Kegiatan organisasi 

d. Pengembangan 

fasilitas kesejahteraan 

mahasiswa   

1. Rapat senat mengevaluasi 

konsep RKAT 

kemahasiswaan : 

a. Tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai 

b. Biaya setiap kegiatan. 

2. Rapat senat mengesahkan 

konsep RKAP 

kemahasiswaan  menjadi 

RKAP Sekolah Tinggi dan 

RKAP kemahasiswaan 
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kompetensi  yang 

diinginkan. 

2. Wakil Ketua III, Kepala 

Kemahasiswaan dan unsur 

pimpinan organisasi 

kemahasiswaan 

mengadakan rapat untuk 

menyusun dan  membahas  

konsep rencana 

kegiatan/program dan 

Rencana Anggaran 

Tahunan (RKAT)nya.  

3. Konsep RKAT hasil rapat 

diserahkan ke Sekolah 

Tinggi untuk dijadikan 

bagian dari konsep RKAT 

Sekolah Sekolah Tinggi                                                                                                             

yang  dibahas dan 

ditetapkan dalam rapat 

senat STT.   

2 Pelaksanaan 

Kegiatan 

Kemahasiswaan 

Setiap tahun 

akademik, wakil 

Ketua III, Kepala 

Kemahasiswaan 

dan unsur 

pimpinan 

organisasi 

kemahasiswaan 

melaksanakan dan 

mengevaluasi 

kegiatan 

kemahasiswaan 

untuk mencapai 

kompetensi yang 

diinginkan 

3. Setiap rencana pelaksanan 

kegiatan, pimpinan organisasi 

kemahasiswaan harus 

membuat proposal rencana 

operasional (RENOP) kegiatan 

sesuai ketentuan-ketentuan 

yang sudah ditetapkan. 

 

1. Wakil Ketua III akan 

memberikan persetujuan 

proposal  RENOP kegiatan 

kemahasiswaan apabila 

kegiatan tersebut telah 

diprogram dalam RKAP 

kemahasiswaan dan sekolah 

tinggi. 

2. Wakil Ketua II melakukan 

pembayaran setiap kegiatan 

setelah mengevaluasi 

kelayakan biaya yang 

diusulkan. 

3. Wakil Ketua III memantau 

dan mengevaluasi apakah 

kegiatan dilaksanakan  sesuai 

perencanaan atau tidak dan 

mengambil tindakan yang 

diperlukan. 

4. Wakil Ketua III mengukur 

indikator capaian dari 

kegiatan 

5. Pelaksana kegiatan membuat 

laporan akhir dan 

disampaikan kepada wakil 

Ketua III paling lambat 2 

minggu setelah kegiatan 

selesai.  

   4. Ketua  harus menyediakan 

fasilitas yang diperlukan 

dalam pelaksanaan setiap 

program kemahasiswaan 

berdasarkan surat 

permohonan dari pimpinan 

organisasi kemahasiswaan. 

1. Pimpinan organisasi, dan 

pelaksana kegiatan harus 

bertanggung jawab terhadap 

fasilitas yang digunakan. 

2. Kalau menggunakan fasilitas 

ruang dan kegiatan telah 

selesai, wakil Ketua III harus 

mengecek apakah ruang 
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tersebut telah dibersihkan oleh 

pelaksana kegiatan  

 

 C. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tabel 5 : Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Pelaksanaan 

dan 

Pengembangan 

Kegiatan 

Penelitian dan 

Abdimas. 

Ketua bertanggung 

jawab atas 

pelaksanaan  dan 

pengembangan 

program kegiatan 

penelitian dan 

pengabdian pada 

masyarakat untuk  

setiap tahun 

akademik agar 

menunjang 

tercapainya visi 

dan misi Sekolah 

tinggi. 

Ketua membentuk Lembaga 

Penelitian (LP)  dan Lembaga 

Pengabdian pada Masyarakat 

(LPM) dan menunjuk 

penanggung jawab lembaga 

tersebut  dengan tugas-tugas 

sebagai berikut ”: 

a. Setiap tahun akademik 

sebelum awal kegiatan 

akademik, LP dan LPM 

menyusun program yang 

menyangkut kegiatan 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

b. Memotivasi dosen untuk ikut 

dalam kegiatan penelitian 

dan abdimas 

c. Meningkatkan kemampuan 

dosen dalam meneliti dan 

abdimas melalui konsultasi-

konsultasi maupun pelatihan-

pelatihan. 

d. Menjajaki peluang kegiatan 

penelitian dan abdimas  pada 

lembaga pemerintahan 

maupun swasta 

e. Menjajaki peluang kerjasama 

kegiatan penelitian dan 

abdimas  dengan dengan 

Gereja-Gereja dan sekolah-

Sekolah 

f. Mensosialisasikan peluang 

penelitian dan abdimas 

kepada seluruh dosen 

melalui surat ke prodi dan 

papan pengumuman. 

1. Ketua, Ketua Lembaga sesuai 

kewenangannya masing-

masing  harus memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan 

abdimas apakah sesuai 

rencana atau tidak dan 

mengambil tindakan-tindakan 

perbaikan apabila 

pelaksanaan tidak sesuai 

rencana. 

2. Ketua, Ketua Lembaga sesuai 

kewenangannya masing-

masing  harus membuat 

catatan-catatan untuk 

keperluan evaluasi dan 

pengembangan di masa 

datang. 

3. Setiap akhir tahun akademik, 

Ketua Lembaga Penelitian 

dan Ketua Lembaga Abdimas 

membuat laporan 

kegiatannya dan disampaikan 

kepada  Ketua dan seluruh 

unit dalam Sekolah Tinggi. 

2 Dukungan 

Terhadap 

Kegiatan 

Penelitian dan 

Abdimas 

Ketua, dan Ketua 

Prodi sesuai 

kewenangannya 

masing-masing 

harus memfasilitasi 

kegiatan penelitian 

dan abdimas. 

Ketua,  dan Ketua Prodi sesuai 

kewenangannya masing-masing 

mendukung dan memfasilitasi 

kegiatan dalam hal : 

a. Menyiapkan dana penelitian 

dan abdimas dalam  RKAP 

sekolah tinggi. 

b. Menggunakan fasilitas yang 

dimiliki seperti 

labkomputerku, ruang, alat 

1. Kepala  Lembaga harus 

meminta ijin pemakaian 

fasilitas yang dimiliki kepada 

unit penanggung jawab 

fasilitas. 

2. Kepala lembaga bertanggung 

jawab penuh terhadap 

pemakaian fasilitas  yang 

digunakan. 
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musik dan peralatan lain yang 

diperlukan 

  

3. Unit penanggung jawab 

fasilitas harus memantau 

penggunaan fasilitas yang 

sedang digunakan oleh 

pelaksana kegiatan penelitian 

dan abdimas. 

4. Kepala Lembaga harus 

membuat laporan kondisi 

peralatan yang sudah 

digunakan kepada unit 

penanggung jawab fasilitas. 

 

D. Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur 

Tabel 6 : Pengelolaan fasilitas  dan infrastruktur 

No  Penetapan 

Standar  

Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Inventarisasi 

Aset 

Wakil Ketua II 

bertanggung 

jawab atas data 

jumlah, jenis  dan 

nilai buku dari 

fasilitas dan 

infrastruktur pada 

setiap tahun 

akademik. 

Wakil Ketua II menugaskan 

Kepala Administrasi Umum  

untuk  membuat  data akurat 

tentang sarana dan prasarana 

yang dimiliki oleh STT Pelita Hati  

yang digunakan setiap unit  

dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Data menyangkut jenis, 

jumlah dan kondisi setiap 

fasilitas/infrastruktur. 

b. Data dari setiap fasilitas dan 

infrastruktur harus dilengkapi 

dengan nilai buku pada setiap 

tahun akademik.  

c. Data harus tersusun dalam 

bentuk buku dan data 

elektronik 

d. Data tersebut  harus 

disampaikan kepada masing-

masing  unit yang 

menggunakannya. 

1. Masing-masing Kepala Unit  

memasang dalam ruang kerja 

tentang jenis, jumlah dan 

kondisi fasilitas/infrastruktur 

yang digunakan 

 

2. Wakil Ketua II, memantau 

dan mengevaluasi keakuratan 

dari  setiap aset  yang ada 

dalam daftar inventaris dan 

mengambil tindakan-

tindakan perbaikan yang 

diperlukan. 

 

3. Wakil Ketua II Melakukan 

evaluasi terdapat fasilitas dan 

infrastruktur pada setiap 

akhir tahun akademik, 

membuat catatan-catatan 

dan mengambil tindakan 

yang diperlukan. 

 

2 Kecukupan 

fasilitas dan 

infrastruktur 

Wakil Ketua II 

bertanggung 

jawab atas 

kecukupan fasilitas 

dan infrastruktur 

setiap tahun 

akademik dalam 

mendukung proses 

pendidikan 

Setiap tahun akademik, Kepala-

Kepala Unit mengusulkan 

kebutuhan fasilitas melalui RKAP 

unit. Dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. Kebutuhan peralatan  

dibutuhkan oleh suatu 

kegiatan/program yang telah 

dianalisis melalui analisis 

SWOT. 

b. Biaya yang diusulkan untuk 

mengadakan fasilitas tertentu  

harus didukung oleh data 

harga pembanding. 

1. Wakil Ketua II mengkaji 

kelayakan biaya dari fasilitas 

yang diusulkan.  

2. Wakil Ketua II hanya 

membayar  biaya nyata   

pengadaan untuk setiap jenis 

fasilitas yang tercantum 

dalam RKAP sekolah tinggi. 
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3 Perawatan/pe

meliharaan, 

perbaikan dan 

penggantian 

peralatan/mes

in 

Kepala Unit  

pengguna fasilitas  

bertanggung 

jawab atas 

perawatan/pemeli

haraan dan 

penggantian  dari 

setiap peralatan 

yang sehingga 

dapat mendukung 

proses pendidikan. 

1. Kepala unit  harus melakukan 

perawatan/pemeliharaan 

peralatan dengan ketentuan 

ketentuan sebagai berikut  : 

a. Menyiapkan SOP setiap 

peralatan/mesin. 

b. Menggunakan peralatan 

sesuai dengan SOP setiap 

peralatan/mesin 

c. Menjaga kebersihan 

peralatan/fasilitas 

d. Memperbaiki dan 

mengganti bagian peralatan 

yang rusak 

e. Peralatan yang 

memerlukan perbaikan 

harus segera ditindak 

lanjuti. 

1. Kepala unit harus memastikan 

bahwa setiap peralatan/mesin 

dalam kondisi bersih . 

2. Kepala unit harus memantau 

dan mengevaluasi  apakah 

peralatan dioperasikan sesuai 

SOP atau tidak serta 

mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan. 

3. Setiap saat, Kepala unit harus 

memantau, dan mengevaluasi 

serta mengambil tindakan 

tentang kondisi setiap 

peralatan. 

 

   2. Kepala unit  harus melakukan 

evaluasi apakah suatu 

peralatan perlu diperbaiki 

atau diganti  dengan 

pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Prosentase kerusakan yang 

dialami 

b. Lama pemakaian yang 

sudah dilayani 

c. Teknologi pendukung 

d. Analisa biaya dan manfaat. 

e. Umur ekonomis dari 

peralatan/mesin 

3. Setiap tahun akademik, 

Pimpinan Perguruan Tinggi 

harus menyiapkan dana 

melalui RKAP untuk 

perbaikan/ pemeliharaan dan 

penggantian peralatan/mesin 

Wakil Ketua III harus memastikan 

bahwa setiap usulan perbaikan 

dan penggantian alat  telah 

dilengkapi dengan  pertimbangan 

yang sudah dilakukan. 

4. Perawatan/pe

meliharaan 

dan perbaikan  

Gedung 

Wakil Ketua II, 

Ketua 

Lembaga/Unit 

dengan 

kewenangannya 

masing-masing 

menjamin kondisi 

setiap 

gedung/ruang 

tidak mengganggu 

proses 

pembelajaran 

2. Setiap Ketua Lembaga/Unit 

wajib merawat/memelihara 

gedung/ruang dengan cara 

sebagai berikut  : 

d. Menjaga kebersihannya 

e. Menggunakan 

gedung/ruang sesuai 

fungsinya. 

f. Melakukan perbaikan-

perbaikan kecil . 

4. Setiap perbaikan besar 

gedung/ruang, Ketua 

Lembaga/Unit harus diusulkan 

melalui RKAT Lembaga/Unit 

5. Pimpinan Perguruan Tinggi 

harus menyiapkan dana 

3. Setiap saat, Ketua 

Lembaga/Unit harus 

memantau dan mengevaluasi  

kebersihan setiap 

gedung/ruang dan mengambil 

tindakan-tindakan yang 

diperlukan. 

4. Setiap saat, Ketua 

Lembaga/Unit harus 

memantau dan mengevaluasi  

kondisi setiap/gedung apakah 

masih dapat digunakan sesuai 

fungsinya atau tidak  dan 

membuat catatan-catatan 

untuk keperluan perbaikan. 
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dalam RKAP STT untuk 

perbaikan gedung/ruang. 

 

 

E. Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Tabel 7 : Pengelolaan sumber daya manusia 

No Aspek Penetapan 

Standar  

Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Kecukupan 

dosen 

Pimpinan sekolah 

tinggi tinggi, dan 

program studi 

sesuai kewenangan 

masing-masing 

harus melakukan 

rekrutasi dosen 

sehingga rasio 

dosen mahasiswa 1 

: 20 untuk eksakta 

dan 1 : 25 untuk 

non eksakta 

tercapai pada 

tahun 2023  

6. Ketua Prodi harus melakukan 

analisa kebutuhan dosen yang 

diperlukan. 

7. Calon dosen harus memiliki 

jenjang pendidikan minimal 

S2 

8. Kebutuhan dosen harus 

diusulkan oleh Ketua Prodi 

kepada ketua 

9. ketua melakukan rekrutmen 

dengan melakukan seleksi 

terbuka dengan 

mengumumkannya pada 

media massa atau papan 

pengumuman di dalam 

kampus. 

10. Bahan seleksi harus 

didasarkan pada kompetensi 

calon yang dibutuhkan Prodi. 

ketua mengevaluasi  apakah 

usulan dosen sudah disertai 

dengan analisis kebutuhan. 

2 Organisasi 

kerja 

Setiap staf dalam  

suatu 

lembaga/unit 

memiliki tugas dan 

tanggung jawab 

yang jelas yang 

harus dilaksanakan 

untuk  mencapai 

sasaran visi ,misi 

lembaga/unit dan 

sekolah tinggi 

1. Ketua Lembaga/Unit 

membuat uraian tugas pokok 

sesuai fungsi lembaga/unit 

dan mengajarkannya kepada 

staf yang berada dilingkungan 

lembaga/unit tersebut. 

2. Setiap staf dalam suatu 

lembaga/unit  mempunyai 

uraian tugas yang jelas yang 

harus dijalankan. 

3. Setiap staf harus hadir dan 

pulang sesuai jadwal kerja 

yang sudah ditetapkan. 

4. Setiap staf harus mengisi 

blanko catatan pelaksanaan 

tugas harian yang memuat 

kegiatan yang harus 

dikerjakan dan kegiatan yang 

sudah dikerjakan.  

1. Ketua Lembaga/Unit harus 

memastikan bahwa semua 

stafnya sudah memiliki uraian 

tugas yang jelas. 

2. Ketua lembaga memantau dan 

mengevaluasi kegiatan dan 

kehadiran stafnya melalui isian 

catatan pelaksanaan tugas 

harian  setiap staf 

3. Ketua Lembaga/Unit  memberi 

catatan dan teguran melalui 

catatan pelaksanaan tugas 

harian bagi staf yang 

melalaikan tugasnya. 
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  Setiap dosen dalam  

suatu program 

studi memiliki 

tugas dan tanggung 

jawab yang jelas  

yang harus 

dilaksanakan untuk  

mencapai sasaran 

visi ,misi program 

studi  dan sekolah 

tinggi 

Setiap semester, Ketua Prodi 

memberi tugas dan tanggung 

jawab sesuai fungsinya dalam 

bentuk beban sks dengan  

ketentuan sebagai berikut : 

c. Beban minimum 16 sks dan 

minimal 12 sks yang terdiri 

dari unsur pendidikan, 

penelitian dan abdimas  

d.  Beban untuk pendidikan dan 

penelitian  minimal  6 sks dan 

maksimal 12 sks 

e. Beban abdimas 6 sks 

f. Dosen yang mendapat 

penugasan sebagai pimpinan 

perguruan tinggi sampai prodi  

diberi beban unsur pendidikan 

minimal  3 sks. 

Ketua Prodi memantau dan 

mengevaluasi  pelaksanaan tugas 

setiap dosen dan mengambil 

tindakan yang diperlukan sesuai 

Peraturan Akademik. 

3 Penyusunan 

jenjang karir 

Ketua, wakil Ketua 

II, Ketua 

lembaga/Unit  

sesuai 

kewenangannya 

masing-masing 

memberi 

penghargaan 

terhadap kinerja 

tenaga 

kependidikan 

berupa :. 

a. Kenaikan gaji 

berkala dan 

golongan 

untuk staf 

administrasi, 

teknisi, 

laboran. 

b. Kenaikan gaji 

berkala, 

jabatan 

fungsional dan 

golongan 

untuk dosen. 

1. Ketua Lembaga/Unit 

mengusulkan kenaikan gaji 

berkala setiap tenaga 

kependidikan dan 

administrasi kepada wakil 

Ketua II berdasarkan  

penilaian kinerja. 

2. Ketua Lembaga/Unit 

mengusulkan kenaikan 

golongan setiap tenaga 

administrasi, teknisi, laporan  

kepada wakil Ketua II 

berdasarkan penilaian kinerja  

3. Ketua Program studi  

mengusulkan kenaikan 

jabatan fungsional dan 

golongan kepada Pembantu 

Ketua II berdasarkan jabatan 

fungsional yang telah 

diterbitkan oleh DIKTI. 

4. Ketua menerbitkan surat 

keputusan penghargaan 

karier tenaga kependidikan 

dan administrasi berdasarkan 

hasil penilaian wakil Ketua II. 

Wakil Ketua II harus meneliti 

setiap usulan peningkatan jenjang 

karier tenaga kependidikan apakah 

sudah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Peraturan 

Kepegawaian STT Pelita Hati serta 

mengambil tindakan-tindakan 

yang diperlukan untuk perbaikan. 

4 Peningkatan 

kemampuan 

tenaga 

kependidikan 

Ketua, dan Ketua 

Lembaga/Unit 

sesuai 

kewenangannya 

masing-masing 

wajib 

meningkatkan 

kemampuan setiap 

tenaga 

kependidikan 

untuk kelancaran 

dan peningkatan  

1. Ketua, dan Ketua Program 

Studi harus mengembangkan 

kemampuan tenaga 

kependidikan  dengan cara 

sebagai berikut :  

a. Melakukan pelatihan-

pelatihan dalam kampus 

yang berhubungan 

peningkatan kemampuan 

tenaga kependidikan. 

b. Memberikan pelatihan-

pelatihan kepada dosen 

1. Setiap tenaga kependidikan 

yang telah mengikuti pelatihan 

atau seminar diluar kampus 

harus mensosialisasikan dan 

mentransfer hasil kegiatan 

tersebut kepada tenaga 

kependidikan lainnya yang ada 

dalam lembaga/unitnya. 

2. Ketua lembaga/unit harus 

memantau dan mengevaluasi 

setiap tenaga kependidikan 

apakah  pelatihan yang sudah 
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mutu dalam 

pelaksanaan tugas 

sehari-hari. 

baru sebelum memulai 

tugasnya. 

c. Menfasilitasi tenaga 

kependidikan untuk 

mengikuti pelatihan-

pelatihan profesional yang 

berhubungan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya 

yang dilaksanakan oleh 

pihak lain 

d. Menfasilitasi tenaga 

kependidikan untuk 

mengikuti  seminar-

seminar yang berhubungan 

dengan tugas dan tanggung 

jawabnya yang 

dilaksanakan oleh pihak 

lain  

2. Setiap pelaksanaan kegiatan  

peningkatan kemampuan 

tenaga kependidikan baik 

yang dilaksanakan dalam 

kampus maupun diluar 

kampus pesertanya harus 

diusulkan oleh Ketua 

Lembaga/Unit. 

diikuti memberi dampak 

terhadap pelaksanaan 

tugasnya.   

5 Jabatan Ketua dalam 

menetapkan 

seseorang untuk 

menduduki jabatan 

harus didasarkan 

pada kemampuan 

pada tugas yang 

akan 

dilaksanakannya. 

  

1. Setiap pejabat yang akan 

menduduki suatu jabatan 

harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui dan punya 

kemampuan 

mengimplementasikan visi, 

misi sekolah tinggi dan 

lembaga/unit melalui 

tugasnya. 

b. Memiliki jenjang 

pendidikan yang 

disyaratkan oleh 

lembaga/unit.  

c. Mampu mengoperasikan 

komputer 

2. Setiap pejabat yang akan 

menduduki suatu jabatan 

harus ditetapkan berdasarkan 

Statuta STT Pelita Hati . 

 

Ketua harus memantau dan 

mengevaluasi kemampuan dan 

kinerja dari setiap pejabat serta 

mengambil tindakan tindakan yang 

diperlukan untuk peningkatan 

pelaksanaan tugas pejabat yang 

bersangkutan. 

6 Kesejahteraan 

tenaga 

kependidikan.  

Yayasan, Ketua STT 

Pelita Hati  harus 

memberikan 

jaminan 

kesejahteraan 

hidup bagi tenaga 

pendidikan yang 

menyangkut  hal-

Yayasan dan Ketua STT Pelita 

Hati mengatur kesejahteraan 

tenaga kependidikan dalam 

Peraturan  Kepegawaian STT 

Pelita Hati.  

Setiap saat, Ketua dan wakil Ketua 

II harus memantau dan 

mengevaluasi kesejahteraan 

tenaga kependidikan dan 

mengambil tindakan-tindakan 

yang diperlukan agar tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. 
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hal sebagai berikut  

: 

e. Mendapat gaji 

tetap 

f. Mendapat 

jaminan 

kesehatan 

g. Mendapat hak 

cuti 

h. Mendapat 

tunjangan 

pensiun(BPJS 

Ketenagakerja

an) 

i. Tunjangan lain 

sesuai 

kebijakan 

manajemen 

STT Pelita Hati  

7 Disiplin dan 

perilaku 

Setiap personal 

tenaga 

kependidikan 

harus mematuhi 

segala ketentuan 

yang sudah 

ditetapkan yang 

menyangkut 

kedisiplinan kerja 

dan tata krama 

kehidupan warga 

kampus 

1. Setiap staf mematuhi disiplin 

kerja dengan masuk  dan 

pulang kerja sesuai jadwal 

kerja yang sudah ditetapkan 

oleh STT 

2. Setiap dosen harus 

melaksanakan tugasnya 

tepat waktu sesuai jadwal 

jadwal yang sudah 

ditentukan. 

3. Tenaga kependidikan dalam 

bekerja dan bergaul dalam 

kampus harus menpedomani 

Peraturan Tata Krama 

Kehidupan Warga Kampus 

yang sudah tersedia. 

1. Bagian administrasi harus 

memantau dan mengevaluasi 

penggunaan dan hasil absensi 

serta mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan yang 

menyangkut disiplin kerja. 

2. Ketua harus memberi sanksi 

setiap pelanggaran yang 

dilakukan tenaga kependidikan 

berdasarkan Peraturan Tata 

Krama Kehidupan Warga 

Kampus yang sudah tersedia. 

 

F. Pengelolaan Keuangan 

Tabel 8 : Pengelolaan keuangan 

No Aspek Penetapan 

Standar 

Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Rencana 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Sekolah Tinggi 

Sebelum 

memasuki tahun 

akademik yang 

baru, Rapat senat 

membahas  dan 

mengesahkan 

Rencana  

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja  Sekolah 

Tinggi.  

1. Wakil Ketua II membuat 

rencana prediksi  pendapatan 

berdasarkan data yang 

tersedia. 

2. Ketua lembaga/unit harus 

menyusun RKAT berdasarkan 

RENSTRA lembaga/unit. 

3. Wakil Ketua II, membentuk 

tim penyusun proposal 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan (RKAT)  Sekolah 

Tinggi. 

1. Tim penyusun bersama wakil 

Ketua II mengevaluasi RKAT 

lembaga/unit apakah sudah 

sesuai dengan RENSTRA dan 

mengarah kepada pencapaian 

visi, misi sekolah tinggi serta 

lembaga/unit serta mengambil 

tindakan-tindakan yang 

diperlukan. 

2. Lembaga/unit wajib 

memperbaiki RKAT apabila 

tidak sesuai dengan RENSTRA 

lembaga/unit. 
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4. Tim Penyusun menyusun 

RKAT sekolah tinggi 

berdasarkan RKAT 

lembaga/unit. 

5. Tim Penyusun, menyusun 

rencana pendapatan dan 

RKAT sekolah tinggi  dalam 

bentuk buku. 

2 Pendapatan Setiap tahun 

akademik , wakil 

Ketua II menerima 

dan membukukan 

pendapatan dari 

berbagai pihak 

sesuai prinsip-

prinsip akuntansi. 

Wakil Ketua II melakukan 

pengelolaan pendapatan sebagai 

berikut : 

a. Memilah-milah pendapatan 

berdasarkan  jenisnya dan 

memberi nomor atau kode 

tertentu.  

b. Mencatat semua pendapatan 

dalam bentuk buku dan data 

elektronik 

c. Mengarsipkan dengan rapi 

bukti-bukti pendapatan 

sehingga mudah ditemukan. 

1. Wakil Ketua II harus memastikan 

apakah pembukuan pendapatan 

sudah memenuhi prinsip-prinsip 

akuntansi 

2. Wakil Ketua II harus memastikan 

apakah pengarsipan bukti 

pendapatan sudah memenuhi 

syarat  sehingga mudah 

ditemukan atau diakses bagi 

yang memerlukannya. 

3. Bagi yang memerlukan data 

pendapatan harus mempunyai 

tujuan yang jelas dan harus 

memperoleh ijin tertulis dari 

Ketua. 

3 Pengeluaran Setiap tahun 

akademik , wakil 

Ketua II membayar  

dan membukukan 

pembayaran  

kepada berbagai 

pihak sesuai 

prinsip-prinsip 

akuntansi. 

1. Ketua harus menetapkan 

standar-standar 

pembiayaan/pengeluaran 

untuk operasional tenaga 

administrasi dan 

kependidikan yang 

menyangkut : 

a. Gaji pokok 

b. Tunjangan-tunjangan 

c. Honorarium 

d. Lembur  

2. Wakil Ketua II melakukan 

pengelolaan pembayaran 

sebagai berikut : 

a. Pembayaran dilakukan 

terhadap proposal 

rencana operasional 

(RENOP)  kegiatan yang 

tertera dalam RKAT 

sekolah tinggi  atau 

pembiayaan lain yang 

berhubungan  dengan 

kegiatan/kebijakan 

sekolah tinggi yang 

tertera dalam RKAT 

sekolah tinggi. 

b. Memilah-milah 

pengeluaran berdasarkan  

jenisnya dan memberi 

nomor atau kode 

tertentu untuk 

pengeluaran. 

1. Wakil ketua II harus 

memastikan apakah 

pembukuan pengeluaran 

sudah memenuhi prinsip-

prinsip akuntansi 

2. Pembantu ketua II harus 

memastikan apakah 

pengarsipan bukti pengeluaran 

sudah memenuhi syarat  

sehingga mudah diketemukan 

3. Bagi yang memerlukan data 

pengeluaran harus mempunyai 

tujuan yang jelas dan harus 

memperoleh ijin tertulis dari 

Ketua. 
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c. Menerima bukti 

pengeluaran  

d. Mencatat semua 

pengeluaran dalam 

bentuk buku dan data 

elektronik 

e. Mengarsipkan dengan 

rapi bukti-bukti 

pengeluaran sehingga 

mudah ditemukan. 

4 Pengelolaan 

keuangan 

pada 

lembaga/unit 

Ketua 

lembaga/unit 

dapat mengelolah 

keuangan tertentu 

berdasarkan 

kesepakatan 

dengan sekolah 

tinggi  

1. Ketua harus menetapkan 

dana-dana yang dapat 

dikelolah oleh setiap 

lembaga/unit 

2. Ketua lembaga/unit , harus 

membukukan pendapatan 

dan pengeluaran berdasarkan 

prinsip-prinsip akuntansi 

3. Ketua lembaga/unit harus 

mengarsipkan dengan rapi 

semua bukti-bukti 

keuangannya. 

4. Setiap saat, Ketua 

lembaga/unit  wajib 

menyampai kan pendapatan 

dan pengeluarannya kepada 

wakil Ketua II. 

1. Ketua lembaga/unit, harus 

memastikan apakah 

pembukuan pengeluaran sudah 

memenuhi prinsip-prinsip 

akuntansi 

2. Ketua lembaga/unit,  harus 

memastikan apakah 

pengarsipan bukti pengeluaran 

sudah memenuhi syarat  

sehingga mudah ditemukan 

4 Pengawasan 

dan evaluasi 

kegiatan dan   

pengelolaan 

keuangan 

Ketua harus 

melakukan 

pengawasan  

kegiatan dan 

pengelolaan 

keuangan   

Ketua harus membentuk Tim 

verifikasi sekolah tinggi (TVU) 

yang beranggotakan personil tiap 

prodi dan yayasan dengan tugas 

sebagai berikut : 

a. Mengaudit pemasukan dan 

pengeluaran sekolah tinggi 

dan setiap lembaga/unit 

dalam Sekolah Tinggi . 

b. Mengevaluasi pelaporan 

keuangan dan bukti-bukti 

pengeluaran biaya. 

c. Mengevaluasi kinerja biaya 

pada sekolah tinggi dan 

lembaga/unit. 

d. Mengevaluasi kinerja kegiatan 

sekolah tinggi dan 

lembaga/unit 

e. Kegiatan diatas dilakukan 

pada setiap pertengahan 

semester dan akhir semester. 

1. Tim Verifikasi sekolah tinggi 

(TVU) mengaudit  keuangan 

sekolah tinggi, lembaga/unit 

setiap akhir semester. 

2. Tim Verifikasi sekolah (TVU) 

wajib memberi masukan-

masukan kepada universitas, 

Ketua lembaga/unit  tentang 

pengelolaan keuangan. 

3. Tim Verifikasi Sekolah Tinggi  

(TVU) harus membuat  dan 

menyampai kan laporan hasil 

audit yang telah di laksanakan 

kepada Ketua dan ditembuskan 

kepada wakil Ketua II,  Ketua 

Lembaga/Unit 

4. Ketua mengadakan rapat senat 

untuk menindak lanjuti hasil 

kerja dari TVU. 

5 Pertanggungja

waban 

keuangan 

Setiap akhir tahun 

akademik, Ketua- 

wajib memberikan 

pertanggungjawab

an keuangan 

didalam rapat 

senat  

1. Wakil Ketua II menyusun hasil 

pendapatan dan pengeluaran 

yang telah diaudit oleh Tim 

Verifikasi Sekolah Tinggi  

(TVU) maupun oleh Akuntan 

Publik.. 

Rapat senat berhak menolak atau 

mensahkan pertanggungjawaban 

keuangan Ketua berdasarkan 

laporan dan fakta yang ada. 

.  
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2. Wakil Ketua II menyusun 

semua berkas hasil audit  

dalam bentuk buku. 

3. Berkas laporan keuangan 

disampaikan kepada anggota 

senat 3 hari sebelum 

pelaksanaan rapat senat 

 

G. Pengelolaan Sistem Informasi 

Tabel 9 : Pengelolaan sistem informasi 

No  Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan 

Standar 

Pengendalian  Standar 

1 Layanan 

sistem 

informasi 

Ketua, Ketua lembaga/unit dalam 

Sekolah Tinggi  harus mampu 

memberikan layanan informasi 

kepada stakeholder kurang dari 

10 menit dengan ragam informasi 

sebagai berikut : 

a. Nama dan alamat pejabat. 

b. Jumlah, nama  fakultas dan 

program studi 

c. Jumlah, nama Lembaga 

d. Jumlah mahasiswa setiap tahun 

akademik 

e. Jumlah mahasiswa baru setiap 

tahun akademik 

f. Kemajuan belajar mahasiswa 

g. Jumlah lulusan setiap tahun 

akademik 

h. Jumlah total lulusan 

i. Sarana dan prasanna 

j. Sarana dan prasarana yang dapat 

digunakan pihak lain. 

k. Informasi penerimaan mahasiswa 

baru 

l. Dll. 

Ketua, Ketua lembaga/unit 

melayani informasi kepada 

stakeholder melalui : 

a. Via Telefon 

b. Surat-menyurat 

c. Mengakses data yang 

tersimpan dalam bentuk 

buku dan data elektronik 

d. Website dan email STT Pelita 

Hati 

e. Email lembaga/unit 

 

 

Wakil Ketua II 

memantau dan 

mengevaluasi sarana 

dan keakuratan data 

yang tersedia dan 

mengambil tindakan-

tindakan perbaikan 

sehingga layanan 

kepada stakeholders 

tidak terganggu. 

2 Pangkalan 

data 

Ketua harus menjamin bahwa 

pusat data Sekolah Tinggi  sudah 

tersedia pada tahun 2023.  

1. Ketua harus memasukkan 

program pusat data kedalam 

RKAT Sekolah Tinggi.   

2. Ketua harus menyiapkan 

ruang yang representatif 

dan  fasilitas untuk 

pengolahan data Sekolah 

Tinggi. 

3. Ketua Harus menyiapkankan 

tenaga-tenaga yang 

berkualitas dan 

berkredibilitas tinggi untuk 

pengolahan data universitas 

4. Ketua harus mencari 

dukungan dana dari luar 

kampus untuk kebutuhan 

pusat data 

Senat Sekolah Tinggi 

memantau dan 

mengevaluasi rencana 

dan implementasi pusat 

data dan memberikan 

solusi-solusi alternatif 

yang diperlukan. 
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BAB V 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MUTU STANDAR PENGELOLAAN 

5.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu pengelolaan  adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu 

proses pendidikan  dan pelayanan  yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Kegiatan ini  harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara terstruktur dan 

terencana dengan baik sesuai dengan  “Siklus Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan),  

Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check)  dan Perbaikan/Penyempurnaan (action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu standar pengelolaan. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu standar pengelolaan 

 

Perumusan Sandar Mutu 
Pengelolaan

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Perencanaan 

· Implementasi perencanaan

· Proses

· Kinerja

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan mutu 

pengelolaan

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

Evaluasi standar akan dilakukan dua kali dalam setahun dan akan berfokus pada beberapa hal sebagai 

berikut : 

5. Perencanaan pengelolaan 

6. Implementasi dari perencanaan pengelolaan 

7. Proses yang dilakukan 

8. Kinerja hasil implementasi 

5.2. Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari pengelolaan   terhadap kegiatan akademik 

menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan  yang ada. Melalui SWOT analysis diperoleh 

program dan kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan pengembangan pengelolaan kearah 

yang lebih baik. 

5.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian Standar isi dibutuhkan pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabell 10.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu Manual Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Borang 

Indikator 

Kinerja 

1 Tujuan & 

sasaran 

pengelolaan 

   STATUTA  

2 Penelitian  Pedoman 

Pelaksanan 

Penelitian 

   

3. Penerimaan 

dosen  

 Manual Prosedur 

Dosen 

   

4. Kewenangan 

mengajar 

 Peraturan 

Akademik STT 

Pelita Hati ( SK 

Ketua Nomor: 

170/K/STT-

PH.04/2018) 

   

5. Pembebanan 

dosen 

 Peraturan 

Akademik STT 

Pelita Hati ( SK 

Ketua Nomor: 

170/K/STT-

PH.04/2018) 

   

6 Pelaksanaan 

tugas  

Manual Mutu 

Proses 

Pembelajaran 

  Evaluasi diri dosen  

7. Pelatihan  Manual Prosedur 

Pelatihan 

   

8 Kesejahteraan  Aturan 

Kepegawaian STT 

Pelita Hati 

   

9 Penghargaan 

dan sanksi 

 Peraturan 

Akademik STT 

Pelita Hati ( SK 

Ketua Nomor: 

170/K/STT-

PH.04/2018) 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dalam sistem penjaminan mutu di STT Pelita Hati, unsur pengelolaan  merupakan hal yang paling utama. Tanpa 

manajemen  pengelolaan perguruan tinggi  yang baik tidak mungkin  STT Pelita Hati  dapat mencapai visinya 

menjadi salah satu Sekolah Tinggi terkemuka di Indonesia. 

Pedoman ini mencoba memberi tuntunan bagi warga STT Pelita Hati  terutama para pengelola Sekolah Tinggi  di 

dalam melaksanakan manajemen mutu pengelolaan yang akan mendukung pengelolaan lainnya  yang pada  

akhirnya akan mengarah kepada pencapaian visi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati. 
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KATA PENGANTAR 

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama yang paling menentukan dalam penyelenggaraan dan 

keberhasilan kegiatan sekolah Tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan perguruan sekolah tinggi memerlukan tolak 

ukur minimum atau standar  agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai dengan hukum yang 

berlaku, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah tinggi. 

Buku Manual Mutu Standar Pembiayaan  ini berisi tentang konsep, kebijakan, sistem, organisasi dan 

implementasi penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di dalam Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati. Buku ini 

disusun berdasarkan visi dan misi sekolah tinggi, Rencana Strategis Universitas, dan kebijakan mutu dan 

diharapkan menjadi acuan bagi pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pedoman bagi penyusunan 

manual prosedur (MP) dan standar operasional prosedur (SOP) dari setiap usulan pembiayaan.  

Dukungan dari segenap warga kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati.  sangat diharapkan agar upaya 

penjaminan mutu dalam pembiayaan dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi Universitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 05 September 2017  

Ketua,  

 

 

  Dr. Novi Hans Maki, M.Th  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.2. Latar Belakang 

Didalam pasal 1 butir 10 PP. No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional  Pendidikan, dinyatakan 

bahwa Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi 

satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus ditingkatkan secara terus menerus 

dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang 

digunakan dalam pembiayaan perguruan tinggi, diharapkan semakin bermutu pula hasil kegiatan yang 

dibiayai. 

Tentang kata mutu ini, kiranya dapat diartikan sebagai (a). Sesuai dengan “standar” (b). Sesuai dengan 

harapan “pelanggan” (c). Sesuai dengan harapan “pihak-pihak terkait” (stakeholders) (d). Sesuai dengan 

yang “dijanjikan” dan (e). Semua karakteristik produk dan layanan yang memenuhi persyaratan dan 

harapan. 

Pembiayaan Pendidikan Tinggi disebut bermutu jika pembiayaan itu, khususnya tentang aspek 

pengelolaannya, sesuai dengan standar keuangan (standar akuntansi), dan memenuhi standar mutu 

kelima hal tersebut diatas.   

1.2. Kebijakan Dalam Pembiayaan. 

Pengelolaan keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Teologi 

Pelita Hati didasarkan pada enam karakteristik sebagai berikut :   

1. Partisipatif :  artinya bahwa semua stakeholders bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan 
dengan turut serta memikirkan partisipasi masing-masing, khususnya dalam hal penggalian dana 
untuk menunjang kegiatan pendidikan dalam mencapai standar mutu yang ditetapkan. 

2. Taat Hukum :  artinya seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan dilakukan 
dengan mematuhi semua aturan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Aktivitas yang bersifat strategis sebagai sumber pendanaan (revenue) diciptakan dan 
dijalankan mengikuti rambu-rambu hukum dan peraturan internal. Penggunaan dana diarahkan 
pada pembiayaan kegiatan dalam mencapai mutu akademik yang dicita-citakan. 

3. Transparansi : artinya dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Semua informasi tentang 
pengelolaan keuangan harus secara langsung dapat diterima oleh siapapun yang memerlukannya. 
Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. 

4. Efisien dan efektif : artinya penggunaan dana atau penganggaran yang efisien harus melalui 
perencanaan yang baik  dengan melibatkan unit-unit dalam sekolah tinggi. Efektivitas penggunaan 
dana dicapai dengan perencanaan yang didasarkan Rencana Strategik dan Rencana Operasional 
yang disusun dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. 

5. Akuntabilitas : artinya pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah keuangan tidak 
hanya bertanggung jawab secara internal, melainkan juga bertanggung jawab kepada publik 
maupun seluruh stakeholder.  

1.3. Tujuan  

Mendorong sekolah tinggi  dan unit-unit yang ada untuk mengelola keuangan dan pembiayaan untuk 

mencapai hasil sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.  

1.4. Sasaran 

Tercapainya suatu proses pendidikan yang bermutu yang ditandai dengan pemanfaatan dana yang 

minimal  tetapi berdaya guna tinggi 
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BAB II  

STANDAR, MEKANISME DAN PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN 

Perancangan stándar mutu, mekanisme dan pengendalian standar pembiayaan  dirumuskan sebagai berikut : 

Tabel 1 : Standar pembiayaan 

No Aspek Penetapan Standar Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 
1 Biaya 

Pelaksanaan 
Pendidikan 

Setiap awal tahun, Ketua harus 
menetapkan biaya peserta 
didik untuk dapat mengikuti 
proses pembelajaran secara 
teratur dan berkelanjutan. 

1. Setiap awal tahun, ketua 
harus menetapkan biaya 
pendidikan mahasiswa baru 
yang terdiri dari: 
a. Sumbangan 

Penyelenggaraan 
Pendidikan (SPP) 

b. Biaya Penyelenggaraan 
Pendidikan (BPP) yang 
terdiri dari biaya 
registrasi,biaya sks. 

2. Setiap awal tahun, Ketua 
harus menetapkan biaya 
pendidikan mahasiswa 
lama yaitu Biaya 
Penyelenggaraan 
Pendidikan (BPP) yang 
meliputi:  
a. Biaya registrati, 
b. Biaya sks, Biaya KRS  
c. Biaya PPM,  
d. Biaya kerja  praktek dan 

biaya PPL  
e. Biaya ujian sarjana yang 

terdiri dari biaya seminar 
dan biaya ujian sarjana, 
biaya Wisuda.  

1. Ketua menetapkan biaya 
satuan pendidikan 
mahasiswa (personal) 
dengan surat keputusan 
ketua setelah mendapat 
persetujuan senat melalui 
rapat senat sekolah tinggi.  

 
2. Wakil ketua II harus 

mensosialisasikan biaya 
pendidikan kepada seluruh 
warga kampus. 

2 Sumber lain 
pendanaan 
pendidikan, 

Setiap tahun akademik, Ketua 
harus menggali sumber dana 
dari luar sekolah tinggi 
terhadap pembiayaan 
kegiatan/program yang 
tercantum dalam RKAT tinggi 
yang diusul untuk dibiayai dari 
sumber lain. 

Ketua harus menggali sumber 
dana lain selain dari mahasiswa 
yaitu: 

a. ketua harus mengefektifkan 
waktu pemasukan sumber 
dana dari mahasiswa sesuai 
jadwal kalender akademik. 

b. Ketua harus menjajaki 
sumber dana berupa 
bantuan dari pemerintah 
setempat. 

c. Ketua harus berperan aktif 
dalam mencari dana dari 
donatur. 

d. Ketua harus menjajaki 
kerjasama dengan 
pemerintah dalam hal 
kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat  

e. Ketua harus menjajaki 
instansi lain yang 
kemungkinan memerlukan 

Setiap dana yang diperoleh 
dari pihak lain dibukukan 
oleh wakil ketua II sebagai 
pendapatan sekolah tinggi. 
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layanan melalui fasilitas 
yang dimiliki sekolah tinggi.  

f. Memberdayakan 
pemakaian fasilitas Lab 
Komputer, perpustakaan 
alat musik  dan fasilitas lain 
sebagai sumber dana. 

3 Pelaksanaan  
kegiatan dan 
pembiayaan.  

Ketua Lembaga/Unit , 
Pimpinan organisasi 
kemahasiswaan dalam 
memulai  suatu kegiatan harus 
didahului oleh  penyusunan 
proposal Rencana Operasional 
(RENOP) yang didasarkan pada 
RKAT lembaga/unit dan  
sekolah tinggi.  

6. Penyusunan RENOP harus 
memenuhi ketentuan-
ketentuan yang sudah 
ditetapkan. 

7. RENOP diusulkan kepada 
wakil ketua II untuk dibahas 
dan diajukan kepada ketua 
untuk disahkan. 

8. Kegiatan dimulai setelah 
RENOP  disetujui oleh ketua  

Pembayaran pelaksanaan 
kegiatan oleh wakil ketua II 
didasarkan pada RENOP yang 
sudah disahkan oleh ketua. 
 

4. Pembiayaan 
RENOP 

Setiap tahun akademik, ketua 
melakukan transaksi  
pembayaran hanya untuk 
pembiayaan kegiatan yang 
tercantum dalam RKAT sekolah 
tinggi  yang sudah 
ditindaklanjuti melalui RENOP 
kegiatan. 

Pembayaran dilakukan oleh 
wakil ketua II setelah 
mendapat persetujuan dari 
ketua setelah  memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Ada proposal permintaan 

dari pelaksana kegiatan 
berdasarkan RENOP yang 
sudah disetujui.. 

2. Kegiatan yang dimintakan 
pembiayaannya tercantum 
dalam RKAT sekolah tinggi 

3. Proposal permintaan dana 
kelayakannya harus dikaji 
terlebih dahulu  

4. Pembayaran dilakukan 
berdasarkan kemajuan 
kegiatan  

Proposal yang diajukan 
harus memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut : 
1. Kegiatan harus 

mempunyai tujuan dan 
sasaran yang akan 
dicapai. 

2. Setiap pos-post 
pembiayaan dalam 
proposal harus 
mempunyai beberapa 
sumber harga/biaya 
sebagai pembanding. 

3. Biaya yang diusulkan 
maksimal sama dengan 
biaya yang terdapat 
dalam RKAT. 

4. Apabila biaya yang 
diusulkan lebih besar dari 
biaya dalam RKAT, maka 
harus mencantumkan 
sumber dana yang lain 
yang dapat digunakan 
untuk pelaksanaan 
kegiatan tersebut. 

5. Pada akhir kegiatan, 
pelaksana harus 
membuat laporan 
kegiatan yang 
disampaikan kepada 
wakil ketua II 

  Rektor harus membayar gaji 
pegawai paling lambat tanggal 
3 pada setiap bulan 

1. Kepala administrasi  dan 
Keuangan mengusulkan 
daftar gaji setiap bulan 
kepada wakil Ketua II paling 
lambat tanggal 20. 

2. Kepala Biro Adm. Umum 
dan Keuangan Kepala 
administrasi  dan Keuangan 
membuat usulan 
berdasarkan golongan dan 
standar penggajian yang 
sudah ditetapkan. 

3. Wakil Ketua II melakukan 
pembayaran setelah usulan 

Wakil Ketua II mengevaluasi 
usul daftar gaji serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan 
untuk perbaikan. 
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pembayaran gaji telah 
disetujui Ketua. 

  Ketua harus membayar honor 
tenaga kependidikan paling 
lambat tanggal 5 pada setiap 
bulan 

1. Ketua Prodi harus 
membuat laporan kegiatan 
akademik tenaga 
kependidikan setiap bulan 
dan disampaikan kepada 
Kepala Administrasi dan 
keuangan. paling lambat 
tanggal 27 

2. Kepala Administrasi dan 
keuangan membuat daftar 
pembayaran honor 
berdasarkan jumlah 
kegiatan dan standar 
pemberian honor yang 
sudah ditetapkan. 

3. Kepala Administrasi dan 
keuangan menyampaikan 
daftar usul pembayaran 
honor kepada Pembantu 
Ketua II paling lambat 
tanggal 2 

1. Kepala Administrasi dan 
keuangan mengevaluasi 
usulan dari Ketua Prodi 
dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan. 

2. Wakil Ketua II 
mengevaluasi daftar usul 
pembayaran honor serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 
perbaikan. 

 

5. Pembayaran 
kegiatan lain 

Ketua harus membayar biaya 
kegiatan yang berhubungan 
dengan kepentingan UKIP  
tetapi secara spesifik tidak 
terdapat dalam RKAT sekolah 
tinggi  

1. Pelaksana kegiatan 
mengusulkan kegiatan yang 
akan dilakukan dan 
disampaikan langsung 
kepada Ketua. 

2. Ketua mengkaji manfaat 
kegiatan yang diusulkan 
dan memberi persetujuan. 

3. Pelaksana kegiatan 
bersama wakil Ketua II 
membuat perencanaan 
biaya pelaksanaan kegiatan 
yang akan dilakukan. 

4. Pembayaran dilakukan 
setelah usul pembiayaan 
telah disetujui oleh Ketua 

1. Ketua harus memantau 
pelaksanaan kegiatan dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan. 

2. Pada akhir kegiatan, 
pelaksana kegiatan 
membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan yang 
dilengkapi dengan 
pertanggungjawaban 
keuangan. 

3. Pelaksana kegiatan wajib 
mengembalikan biaya 
kelebihan kepada wakil 
Ketua II berdasarkan 
pertanggungjawaban 
keuangan 

4. Ketua melalui wakil Ketua 
II wajib membayar biaya 
kekurangan berdasarkan 
pertanggungjawaban 
keuangan. 
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BAB III 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  MUTU STANDAR PEMBIAYAAN 

3.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu Standar Pembiayaan    adalah segala upaya untuk mencari dan memanfaatkan dana 

yang tersedia   untuk menghasilkan output yang bermutu dan hal ini akan dilakukan secara terus menerus 

dan berkesinambungan. Penjaminan mutu standar pembiayaan   ditandai  dengan adanya kegiatan 

evaluasi internal dan tindakan penyempurnaan dan pengembangan standar pembiayaan, sedangkan  

kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu sekolah 

tinggi  sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi 

pendidikan secara  terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan “Siklus Deming” yang terdiri atas 

Perencanaan (plan), Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) serta Penyempurnaan dan 

Pengembangan (action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu Standar Pembiayaan. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Standar Pembiayaan 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Perencanaan Pendapatan 

2. Perencanaan Pembiayaan

3. Perencanaan Pengendalian Pembiayaan

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kajian hasil evaluasi perencanaan, 

pelaksanaan & pengendalian

· Kajian hasil evaluasi pelaksanaan

· Kajian hasil  evaluasi Kinerja biaya 

dan kegiatan

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan standar 

pembiayaan

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 Evaluasi standar akan dilakukan dua kali dalam setahun dan akan berfokus pada beberapa hal sebagai 

berikut : 

9. Perencanaan pengelolaan 
10. Implementasi dari perencanaan pengelolaan 
11. Proses yang dilakukan 
12. Kinerja biaya dan kegiatan 

3.2.  Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

 Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari pengelolaan   terhadap kegiatan akademik 

menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari pembiayaan  yang ada. Melalui SWOT analysis diperoleh 

program/kebijakan dan kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan pengembangan pembiayaan 

kearah yang lebih baik. 

3.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 



186 

 

Tabel 2.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Pembiayaan 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu 
Manual 

Prosedur 

Instruksi 

Kerja 
Dokumen 

Indikator 

Kinerja 

1 Biaya 

pelaksanaan 

pendidikan 

 Manual 

Prosedur 

Pembayaran 

BPP 

   

2 Sumber dana 

lain 

     

3. Pelaksanaan 

kegiatan dan 

pembiayaan 

   RKAT, RENOP  

4 Pembiayaan 

RENOP 

   Proposal  

5 Pembiayaan 

kegiatan lain 

   Proposal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Dalam sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati , pembiayaan merupakan salah satu 

faktor penentu  yang mampu  mendorong Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati menuju tercapainya visi 

yang dikehendaki. Dengan terlaksananya pembiayaan  yang memenuhi standar mutu yang diinginkan, 

akan memudahkan Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati dalam  pencapaian visinya menjadi salah satu 

sekolah tinggi terkemuka di Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 

Produk suatu perguruan tinggi terdiri dari lulusan, hasil penelitian dan barang atau alat yang dapat 

dimanfaatkan oleh stakeholders. Lulusan perguruan tinggi saat ini dan dimasa mendatang dituntut 

harus  memiliki kompetensi  yang tinggi untuk mampu mengambil peran serta dalam suatu kegiatan 

pembangunan bangsa dan negara. 

Kemampuan lulusan sangat ditentukan oleh proses yang telah dijalaninya selama belajar di perguruan 

tinggi. Lulusan yang bermutu tentu dihasilkan dari suatu proses pembelajaran yang bermutu pula, oleh 

sebab itu komponen komponen proses pembelajaran seperti dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran dan metode atau strategi pembelajaran harus dikelola dan dikendalikan dengan 

baik mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Suatu proses pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila mahasiswa dapat mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan visi dan 

misi yang sudah ditetapkan serta dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholders. 

Buku Manual Mutu Standar Penilaian Pendidikan  berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

implementasi penilaian pendidikan sebagai penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di lingkungan 

Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati.  

Dukungan dari segenap warga kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati sangat diharapkan agar 
upaya penjaminan mutu proses pembelajaran dan penilaiannya dapat berhasil demi terwujudnya visi 
dan misi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Didalam Pasal 1 butir (20) UU. No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi 

antara mahasiswa dan dosen. Dalam interaksi yang terpusat pada mahasiswa (student 

centered learning) terjadi perubahan yang dialami oleh mahasiswa dalam empat ranah, yang 

disebut ranah kognitif, ranah afektif,ranah psikomotorik dan ranah kooperatif. 

Penilaian pendidikan merupakan bagian akhir dari proses pembelajaran dalam kurun waktu 

tertentu. Dalam pengertian umum ”penilaian” adalah adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (learning 

objectives) Dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), proses penilaian pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar 

oleh dosen, dan 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.  

Untuk mengukur hasil proses pembelajaran apakah  menghasilkan perubahan pada 

mahasiswa dalam empat ranah yang disebutkan diatas dan bermutu (memenuhi standar 

kompetensi mata kuliah), diperlukan standar mutu penilaian pendidikan yang disusun 

berdasarkan peraturan perundangan, dan visi serta misi perguruan tinggi.  

Berdasarkan hal diatas Sekolah Tinggi merancang proses penilaian pendidikan sebagai bagian 

tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang bermutu dengan suatu tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai.  

1.2. Tujuan  

1. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai mahasiswa dalam kurun waktu proses 
belajar tertentu.  

2. Mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok.  

3. Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan seorang mahasiswa dalam belajar. 

4. Mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mendayagunakan ranah-ranah kompetensi 

5. Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dosen dalam 

proses pembelajaran.  

1.3. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penilaian pendidikan adalah sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. Diagnosis dan usaha-usaha perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan 
2. Rekonstruksi mata kuliah oleh dosen 
3. Perbaikan metode mengajar dan penilaian oleh dosen 
4. Perbaikan kurikulum 
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BAB II  

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENILAIAN 

PENDIDIKAN 

Perancangan stándar mutu, mekanisme dan pengendalian proses penilaian hasil belajar mahasiswa 

oleh dosen  dan program studi dirumuskan sebagai berikut : 

Tabel 1: Standar mutu penilaian pendidikan 

No Aspek Penetapan Standar Pemenuhan Standar Pengendalian Standar 
1 Evaluasi 

mata kuliah 
Dosen mata kuliah harus 
melakukan evaluasi dan 
penilaian dari setiap 
materi yang disajikan 
untuk mengetahui capaian 
kompetensi yang 
direncanakan. 

1. Dosen harus menyusun  kompetensi  
yang jelas dari mata kuliah dan 
setiap materi dari mata kuliah 
tersebut 

2. Dosen harus membuat  bahan 
evaluasi yang mengarah kepada 
kompetensi yang akan dicapai 
dengan menggunakan kata kerja 
operasional dari ranah yang dituju 
(Kognitif, psikomotorik, afektif) 

3. Sarana penilaian mata kuliah yang 
dapat dilakukan oleh dosen 
terhadap mahasiswa adalah : 
a. Penilaian tugas  
b. Penilaian dalam ujian tengah 

semester 
c. Penilaian dalam kegiatan 

seminar, presentasi dan diskusi 
d. Penilaian dalam ujian akhir 

semester. 

1. Dosen harus mencantumkan 
tujuan mata kuliah, tujuan 
setiap materi, cara evaluasi 
dalam format RPP. 

2. Dosen harus menyerahkan 
RPP dari mata kuliah yang 
diasuhnya kepada ketua prodi 

3. Ketua prodi harus memantau 
kegiatan perkuliahan dan 
evaluasi yang dilakukan dosen 
apa sesuai dengan RPP atau 
tidak 

 

2 Pemberian 
nilai mata 
kuliah 

Pada setiap akhir 
semester dosen 
memberikan nilai akhir 
yang merupakan nilai 
komprehensif dari 
kehadiran, ujian tengah 
semester, tugas,  
seminar,presentasi, 
diskusi  dan ujian akhir 
semester.  

1. Penilaian yang dilakukan dosen 
pada tengah semester melalui  ujian  
setelah materi kuliah yang sudah 
disajikan mencapai 50 % 

2. Unsur penilaian dosen terhadap 
tugas yang diberikan kepada 
mahasiswa sebagai berikut  : 
a. Ketepatan waktu memasukkan 

tugas sesuai jadwal 
b. Sistematika penyusunan tugas 
c. Cara merumuskan masalah 
d. Cara menganalisis untuk 

memecahkan masalah 
e. Cara membuat kesimpulan 
f. Kekompakan kelompok (untuk 

tugas kelompok). 
3. Unsur penilaian dosen terhadap 

seminar atau presentase atau   yang 
dilaksanakan mahasiswa sebagai 
berikut  : 
a. Materi seminar atau presentasi 

atau diskusi 
b. Penguasaan materi dari setiap 

mahasiswa dalam kelompok  
c. Kekompakan kelompok 
d. Peran aktif  dari setiap 

mahasiswa peserta 
4. Penilaian yang dilakukan dosen  

pada akhir semester melalui  ujian  
setelah materi kuliah yang sudah 
disajikan mencapai 100 % sesuai 
RPP 

5. Pemberian nilai akhir kepada 
peserta mata kuliah oleh dosen 
harus berpedoman pada Peraturan 

2. Dosen harus mencantumkan 
Kegiatan evaluasi yang telah  
dilakukan dosen. 

3. Ketua prodi harus memantau 
cara evaluasi yang telah  
dilakukan oleh dosen 
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Akademik tentang penilaian (Pasal 
24 ayat 4) 

3 Penilaian 
praktikum 

Pada setiap akhir kegiatan 
praktikum dosen 
penanggung jawab mata 
kuliah memberikan nilai 
praktikum yang 
merupakan nilai 
komprehensif yang terdiri 
dari :   
a. Penguasaan 

pengenalan alat, 
b. Penguasaan 

penggunaan alat, 
c. Penguasaan  

pengambilan data, 
d. Sistematika dan isi 

laporan, 
e. Ketepatan waktu 

penyetoran laporan. 

1. Dosen harus membuat RPP setiap 
pelaksanaan praktikum dengan 
mencantumkan  kompetensi yang 
akan dicapai dari kegiatan tersebut. 

2. Dosen harus memberi kuliah singkat 
tentang peralatan lab dan 
penggunaannya. 

3. Dosen harus melakukan test 
pengenalan alat bagi peserta 
praktikum sebelum memasuki ruang 
lab 

4. Dosen dan tenaga laboran harus 
memberikan kesempatan kepada 
setiap mahasiswa dalam kelompok 
praktikum untuk mengoperasikan 
alat dan pengambilan data 

5. Dosen melakukan penilaian 
penguasaan pengoperasian alat  
kepada setiap mahasiswa 

6. Dosen harus memberi batasan 
waktu  penyusunan laporan 
praktikum. 

1. Dosen harus menyerahkan 
RPP  kepada ketua prodi 
sebelum pelaksanaan 
praktikum. 

2. Ketua prodi  harus memantau 
kegiatan praktikum apakah 
sesuai dengan RPP atau tidak 

3. Ketua prodi harus mengambil 
tindakan apabila terjadi 
penyimpangan dalam 
pelaksanaan praktikum. 

4 Penilaian 
KKLP 

Pada setiap akhir kegiatan 
kerja praktek dosen 
pembimbing  mata kuliah 
memberikan nilai kerja 
praktek  yang merupakan 
nilai komprehensif yang 
terdiri dari :   
a. Kehadiran mahasiswa 

di lokasi kerja praktek, 
b. Penguasaan materi 

yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
yang dilaksanakan, 

c. Sistematika dan isi 
laporan, 

d. Penguasaan materi 
pelaksanaan 
pekerjaan dan isi 
laporan 

1. Mahasiswa calon peserta kerja 
praktek harus memenuhi 
persyaratan akademik untuk 
memprogram kerja praktek. 

2. Ketua prodi harus menilai layak 
tidaknya suatu pekerjaan untuk 
ditempati kerja praktek. 

3. Selama kegiatan kerja praktek,  atas 
usul ketua prodi, Dekan 
menugaskan seorang dosen 
pembimbing kerja praktek. 

4. Pelaksana pekerjaan harus 
menyiapkan seorang tenaga 
pembimbing kerja praktek di lokasi 
pekerjaan. 

5. Secara berkala dosen pembimbing 
kerja praktek melakukan 
tes/pertanyaan-pertanyaan kepada 
setiap mahasiswa peserta kerja 
praktek. 

6. Mahasiswa harus membuat laporan 
kerja praktek dan dibimbing oleh 
dosen pembimbing 

7. Ketua prodi harus melakukan 
seminar Laporan kerja praktek di 
kampus. 

1. Ketua prodi harus memantau 
pelaksanaan kegiatan kerja 
praktek mahasiswa. 

2. Ketua prodi harus 
mengesahkan laporan kerja 
praktek mahasiswa. 

3. Ketua prodi harus menentukan 
waktu pelaksanaan seminar 
kerja praktek dan dosen 
penguji yang akan terlibat . 

5 Penilaian 
Tugas Akhir 

Pada setiap kegiatan ujian 
sarjana tim dosen penguji  
memberikan nilai ujian 
skripsi kepada mahasiswa 
peserta ujian  yang 
merupakan nilai 
komprehensif yang terdiri 
dari :   

a. Isi skripsi 

b. Penguasaan 
materi. 

(Peraturan akademik 
pasal 24) 

 

1. Materi yang dinilai/ditanyakan oleh 
tim dosen penguji adalah : 
a. Penulisan : sistematika, 

pemakaian ejaan dan huruf, cara 
pengutipan bahan pustaka, dan 
lain-lain sesuai Pedoman 
Penulisan Skripsi. 

b. Permasalahan : ketepatan 
rumusan masalah dan 
keterkaitannya dengan tinjauan 
pustaka. 

c. Metode Penelitian : ketepatan 
memilih metode untuk setiap 
masalah dan kemampuan 
penerapannya serta kemampuan 
menjelaskan hal tersebut. 

1. Ketua tim penguji harus 
mengendalikan waktu yang 
digunakan setiap dosen 
penguji 

2. Ketua prodi harus memantau 
pelaksanaan setiap kegiatan 
ujian sarjana. 

3. Bagi peserta ujian skripsi yang 
tidak lulus, dapat mengikuti 
ujian kembali paling lambat  
satu bulan 
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d. Pembahasan Hasil Penelitian : 
ketepatan uraian dan deskripsi 
atau kuantifikasi serta 
kemampuan menjelaskan hasil 
pembahasan tersebut. 

e. Kesimpulan : ketepatan 
pengambilan kesimpulan 
dikaitkan dengan masalah dari 
pembahasan hasil penelitian 

2. Tim dosen penguji memberikan 
predikat kelulusan  adalah 
memuaskan, sangat memuaskan, 
dan dengan pujian (cum laude) 
ditentukan dengan IPK sebagai 
berikut: 

IPK             2,75 = Memuaskan 
IPK   2,76 - 3,50 = Sangat 
Memuaskan 
IPK     3,51-4,00 = Dengan Pujian 
(Cum Laude) 
Predikat kelulusan Cum Laude 
bagi yang menyelesaikan 
studinya maksimum 5 tahun. 

6 Indeks 
prestasi 
semester 
(IPS)  

Pada setiap akhir 
semester Kepala Biro 
Administrasi Akademik  
harus menentukan 
prestasi akademik setiap 
mahasiswa dalam hal : 
a. Jumlah sks yang 

dilulusi semester yang 
baru dijalani.  

b. Prestasi dalam bentuk 
Indeks Prestasi 
Semester (IPS) dari 
semester yang baru 
dijalani 

c. Jumlah sks total yang 
sudah dilulusi selama 
kuliah. 

d. Prestasi dalam bentuk 
Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) dari 
semester-semester 
yang sudah dijalani 

e. Point a s/d d dibuat 
dalam bentuk Kartu 
Hasil Studi (KHS) 

1. Kepala Biro Akademik menghitung 
IPS dan IPK semester berdasarkan 
rumus: 





=
lalu semester dalam dilulusi yg sks

mutu)angkax(sks
IPS

 





=
kuliah selama dilulusisudah yg sks

mutu)angkax(sks
IPK

 
2. Dosen penguji harus memasukkan 

nilai berdasarkan peraturan 
akademik dan surat dari ketua prodi. 

3. Ketua prodi harus menyurati ulang 
dosen dalam bentuk surat teguran 
bagi dosen yang belum 
memasukkan nilai mata kuliahnya 
sampai pada batas waktu yang 
sudah ditentukan. 

4. Sebelum kegiatan semester dimulai 
Kepada Biro Administrasi Akademik 
harus menyerahkan KHS semester 
lalu  kepada setiap program studi. 

 

1. Ketua prodi harus memberikan 
sanksi akademik sesuai 
peraturan akademik kepada 
dosen yang tidak 
mengindahkan ketentuan-
ketentuan waktu pemasukan 
nilai dan surat teguran dari 
ketua prodi. 

2. Setiap dosen harus 
menghitung indeks prestasi 
mata kuliah untuk mengetahui 
tingkat prestasi dari 
mahasiswa peserta mata 
kuliahnya. 
Indeks prestasi mata kuliah 
dihitung dengan rumus : 





=
 sksxmah.Jlh

mutu)angkaxsksxmah.(Jlh

IP

MK

MK

MK

 
3. Mahasiswa yang sudah 

melunasi seluruh mata kuliah 
tetapi  IPK < 2,75 belum boleh 
mengikuti ujian sarjana, tetapi 
harus memperbaiki nilainya 
hingga mencapai IPK ≥ 2,75 

7 Indeks 
prestasi 
kumulatif 
(IPK) 

Pada setiap akhir studi  
Kepala Biro Administrasi 
Akademik  harus 
menentukan prestasi 
akademik dalam bentuk 
indeks prestasi kumulatif 
(IPK) setiap lulusan 

Kepala Biro Akademik harus 
menghitung IPK dengan rumus : 




=

sks

mutu)angkax(sks
IPK

 

1. Ketua prodi harus menilai 
kualitas lulusan berdasarkan 
IPK lulusan setiap semester. 

2. Apabila IPK rata-rata lulusan 
yang dicapai kurang dari IPK 
mutu yang ditentukan, maka 
ketua prodi harus mengambil 
tindakan-tindakan perbaikan 
dalam proses pembelajaran. 

3. Apabila IPK rata-rata lulusan 
yang dicapai lebih besar  dari 
IPK mutu yang ditentukan, 
maka ketua prodi harus 
mengambil tindakan-tindakan 
peningkatan IPK mutu yang 
akan dicapai. 
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BAB III 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN   MUTU STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

3.1. Evaluasi  Standar 

Penjaminan mutu penilaian pendidikan adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran  untuk menghasilkan output yang bermutu dan hal ini 

dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan 

mutu penilaian pendidikan  ditandai  dengan adanya kegiatan evaluasi internal dan tindakan 

penyempurnaan dan pengembangan penilaian pendidikan dalam suatu proses pembelajaran 

dalam kurun waktu tertentu, sedangkan  kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk 

keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi  sebagai wujud akuntabilitas 

pada para stakeholder). Kegiatan ini harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara  terstruktur 

dan terencana dengan baik sesuai dengan “Roda Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan), 

Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check) serta Penyempurnaan dan Pengembangan 

(action). 

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu penilaian pendidikan. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Penilaian Pendidikan 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Prencanaan Proses Pembelajaran 

2. Perencanaan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

3. Perencanaan Pengendalian ProsesPembelajaran

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kajian hasil evaluasi perencanaan, 

pelaksanaan & pengendalian

· Kajian hasil evaluasi pelaksanaan

· Kajian hasil  evaluasi pengendalian

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan proses 

pembelajaran

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

 

3.2.  Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

 Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari dukungan proses pembelajaran terhadap 

kegiatan akademik menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Kekuatan harus dipertahankan dan dikembangkan sedang Kelemahan harus 

diperbaiki  dan disempurnakan. 

3.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabel 2 :  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Penilaian 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu 
Manual 

Prosedur 
Instruksi Kerja Dokumen Indikator Kinerja 

1 Mata Kuliah     RPP  

2 Pemberian nilai 
MK 

   Peraturan 
Akademik, RPP 

 

3. Penilaian 
praktikum 

   RPP  

4 Penilaian KKLP    RPP  

5 Tugas Akhir    Peraturan 
Akademik 

 

6 IPS    Peraturan 
Akademik 

 

7 IPK    Peraturan 
Akademik 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Dalam sistem penjaminan mutu STT Pelita Hati, proses pembelajaran dan penilaian pendidikan 

merupakan hal yang terpisahkan dan merupakan salah satu faktor penentu  yang mampu  mendorong 

STT Pelita Hati menuju tercapainya visi yang diharapkan. Dengan terlaksananya proses pembelajaran 

dan penilaian  yang memenuhi standar mutu yang diinginkan, akan memudahkan STT Pelita Hati dalam  

pencapaian visinya menjadi salah satu sekolah tinggi terkemuka di Indonesia. 
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KATA PENGANTAR  

Penelitian mempunyai peranan  penting bagi kemajuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk perkembangan suatu bangsa. Negara-negara maju di dunia adalah negara-negara yang 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya didasarkan pada hasil penelitian yang yang terus 
berkembnag. Hasil penelitian mereka memberikan hasil peningkatan pendapatan perkapita yang 
diperoleh dari penerapan hasil penelitian dan mereka tidak mengandalkan sumber daya alamnya. Hal 
ini sangat berbeda dengan Indonesia yang kaya dengan sumberdaya alamnya tetapi tidak didukung 
oleh penelitian yang memadai sehingga sumberdaya alam ini dimanfaatkan oleh negara lain dan 
rakyatnya hanya bisa hidup dari eksploitasi sumberdaya alam yang semakin berkurang.  

Dengan semakin menipisnya sumber daya alam Indonesia, maka dikemudian hari Indonesia tidak 
dapat lagi mengandalkan eksploitasi sumberdaya daya alamnya sebagai pendapatan dalam 
pembiayaan pengelolaan negara, tetapi Indonesia harus mencari nilai tambah dari eksploitasi 
sumberdaya alamnya melalui pemanfaatan hasil penelitian. Disamping kegunaan penelitian di atas, 
penelitian juga akan memberikan dampak kepada peningkatan kemampuan profesional dosen, 
percepatan penyelesaian studi mahasiswa dan terpeliharanya suasana akademik.  

Untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas yang mampu meningkatkan daya saing bangsa dan 
untuk mengangkat nama Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati sebagai Sekolah Tinggi swasta terkemuka 
di kawasan Timur Indonesia, maka Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati perlu mengembangkan 
kebijakan-kebijakan penjaminan mutu agar proposal, pelaksanaan, dan hasil penelitian berkualitas 
sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat dan perguruan tinggi.   

Buku Manual Mutu Penelitian dan Publikasi ini berisi tentang konsep, kebijakan, dan implementasi 

penjaminan mutu yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati. Buku ini 

disusun berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, Rencana Strategis Sekolah Tinggi, dan kebijakan 

mutu dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan mutu kegiatan penelitian dan publikasi, 

pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar operasional prosedur (SOP) dari setiap 

kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.  

Dukungan dari segenap civitas kampus Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati sangat diharapkan agar 
upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat berhasil 
demi terwujudnya visi dan misi STT Pelita Hati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 05 September 2017 

Ketua,  

 

 

Dr. Novi Hans Maki, M.Th 

NIDN. 2305117001 
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BAB I 

KEBIJAKAN DAN ARAH PENELITIAN  

 

1.1. Umum  

1.  Visi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati untuk menjadi STT yang berkualitas dikawasan 

Timur Indonesia , akan melaksanakan kegiatan penelitian yang hasil-hasilnya digunakan 

sebagai dasar dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi.  

2.  Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teologi Pelita 

ikut berperan aktif mewujudkan pengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara 

sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat 

pengetahuan (knowledge society).  

3.  Sekolah Tinggi Teologi Pelita menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar 

akademik dan otonomi keilmuan.  

4.  Sekolah Tinggi Teologi Pelita  mendorong secara konsisten penelitian dan pengembangan 

berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan 

bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional.  

5.  Pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Teologi Pelita didasarkan atas prinsip otonomi 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, 

sumber daya fisik, dan sumber daya finansial secara efisien dan efektif untuk mendorong 

pengembangan berbagai inovasi demi  kemajuan ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

penelitian.   

8.  Sekolah Tinggi Teologi Pelita mengupayakan terciptanya suasana akademik yang kondusif 

serta mengembangkan kelompok pemikir (think tank).  

 

1.2. Sasaran dan Tujuan  

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar 

dan terapan bagi dosen dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penelitian dan 

peningkatan kualitas proses pembelajaran. 

2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu teologi dan pendidikan guru agama kristen serta masyarakat luas 

dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, serta mampu menjadi pembawa 

perubahan di masyarakat.  

3.  Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi STT dan mengembangkan sumber 

keuangan.  

4.  Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh-kembangnya kelompok bidang ilmu dan 

tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat 

pengguna. 

 

1.3. Arah Penelitian 

1.  Pelaksanaan dua darma dari Tridharma Perguruan Tinggi di STT Pelita Hati, yakni 

Pendidikan dan Pengabdian harus didorong menjadi Pendidikan dan Pengabdian berbasis 

penelitian (Research based Education and Community Services).  

2.  STT mendorong peningkatan kemampuan kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu 

ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah 
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kerjasama yang intensif dengan Pemerintah Daerah di kawasan Timur Indonesia sehingga 

hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

3. STT mendorong meningkatkan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kerjasama 

dengan lembaga-lembaga penelitian pada tingkat nasional.  

Untuk mewujudnya STT Pelita Hati sebagai STT yang unggul, perlu ditempuh cara-cara sebagai 

berikut:  

1. untuk Mengembangkan penelitian yang sehat dan kompetitif. Lembaga akan memberikan 

penghargaan kepada peneliti-peneliti terbaik di STT yang berhasil dalam publikasi 

penelitiannya  bail lokal maupun internasional. 

2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, intensif publikasi, bantuan pendaftaran 

paten dan intensif di seminar internasional.  

3. Pembentukan center of excellence yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung 

penelitian masing-masing.  

4.  Pengembangan payung dan klaster penelitian ditentukan berdasarkan roadmap dan track 

record sumber daya yang ada.  

5.  Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui 

networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas 

akademika sekolah tinggi teologi pelita hati dan masyarakat pengguna.  

7.  Menata dan meningkatkan kinerja penelitian dengan melakukan fit and proper test 

terhadap Ketua Lembaga Penelitian.    
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BAB II  

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN MUTU STANDAR PENELITIAN DAN 

PUBLIKASI 

 

Aspek, penentuan standar mutu, mekanisme pemenuhan standar dan pengendalian standar  

dirumuskan sebagai berikut:  

Tabel 1 : Standar penelitian dan publikasi 

No Aspek Standar Mutu Mekanisme Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1. Peta 
Penelitian 

LP-STTPH harus 
merencanakan, 
mengarahkan, dan 
mengendalikan 
penelitian di sekolah 

tinggi teologi pelita 

hati sesuai dengan 
peta penelitian 
(roadmap) 

Dalam menyusun Road Map LP-STTPH harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tujuan Roadmap adalah memberikan 
arah penelitian yang akan dilakukan. 

2. Perubahan global, kondisi lingkungan 
hidup dan dinamika kehidupan harus 
menjamin pertimbangan dalam 
penyusunan Road Map 

3. STT menjabarkan roadmap penelitian 
dalam bentuk program penelitian jangka 
panjang serta mensosialisasikan kepada 
segenap sivitas akademika dan 
masyarakat  

4. Program jangka panjang 
diimplementasikan dalam rencana 
tahunan dengan disertai indikator kinerja. 

1. Road Map penelitian harus 
mendapat persetujuan Senat 
STT sebelum 
diimplementasikan. 

2. Road Map harus selalu di 
update setiap kurun waktu 
tertentu berdasarkan 
perubahan dinamika 
kehidupan masyarakat agar 
output penelitian relevan  

 

2 Pembuatan 
proposal 
penelitian 

Semua dosen STT 
Pelita Hati sudah 
mampu menyusun 
proposal penelitian 
pada tahun 2022. 

1. LP-STPH harus mengadakan pelatihan 
secara berkala tentang tata cara 
penyusunan proposal  kepada dosen STT 
Pelita Hati 

2. LP-STTPH harus menyediakan sertifikat 
hasil pelatihan. 

3. STT harus menyiapkan dana untuk 
pelatihan. 

1. Setiap dosen wajib mengikuti 
pelatihan penyusunan 
proposal penelitian. 

2. Setiap dosen harus memiliki 
sertifikat penelitian yang 
menjadi syarat untuk 
mengajukan proposal 
penelitian. 

3 Pedoman-
pedoman 
penelitian 

LP-STTPH harus 
menyusun dokumen-
dokumen standar  
proses dan 
pelaksanaan 
penelitian.  

1. LP-STTPH harus menyusun  pedoman 
penyusunan dan seleksi proposal 

2. LP-STTPH harus menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan 
penelitian. 

3. LP-STTPH harus menyusun pedoman 
pembuatan laporan penelitian 

4. LP-STTPH harus menyusun pedoman 
pengajuan untuk memperoleh hak paten 
penelitian  

1. Pedoman-pedoman standar 
ini harus memperoleh 
persetujuan Senat 
Universitas sebelum 
diberlakukan. 

2. LP-STTPH harus memastikan 
bahwa pedoman-pedoman 
standar ini diberlakukan pada 
setiap proses dan 
pelaksanaan penelitian 

4 Pengajuan 
proposal 
penelitian 

Proposal penelitian 
diajukan oleh dosen 
baik perorangan 
maupun kelompok 
dengan melibatkan 
minimal 2 orang 
mahasiswa semester 
akhir. 

1. Peneliti yang terdiri dari dosen suatu Prodi  
mengajukan usul penelitian kepada Ketua 
Program Studi setelah memperoleh 
masukan dari peers group pada Prodi 

2. Peneliti yang terdiri dari dosen beberapa 
Prodi mengajukan usul penelitian kepada 
Ketua  setelah memperoleh masukan dari 
peers group setiap Prodi yang terlibat 

3. Peneliti yang terdiri dosen dari beberapa 
Prodi mengajukan usul penelitian kepada 
Ketua LP  setelah memperoleh masukan 

1. Peneliti harus memastikan 
bahwa proposal yang dibuat 
sudah memenuhi kriteria 
yang termuat dalam pedoman 
standar penyusunan 
proposal. 

2. Ketua prodi, dan Ketua LP 
sesuai kewenangannya 
masing-masing harus 
menolak setiap usulan 
proposal yang tidak 
memenuhi kriteria dalam 
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dari peers group pada setiap Prodi yang 
terlibat 

4. Proposal harus memiliki kriteria sebagai 
berikut : 

a. Masalah yang akan diteliti dan hipotesis 
dari penelitian.  

b. Personalia yang terlibat, keahlian dari 
masing-masing personal dan tanggung 
jawabnya.  

c. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan 
dalam penelitian.  

d. Metode yang dilakukan serta 
justifikasinya, dan variabel-variabel 
yang akan diamati dalam penelitian.  

e. Jadwal pelaksanaan penelitian  

f. Anggaran, material yang dibutuhkan 
dan sumber pendanaan 

5. Usul penelitian yang disetujui pemimpin 
Program Studi diseminarkan di Program 
Studi yang bersangkutan. 

6. Usul penelitian yang disetujui Dekan 
diseminarkan di tingkat fakultas 

7. Usul penelitian yang disetujui Ketua LP 
diseminarkan di tingkat universitas 

8. Ketua prodi, Dekan dan Ketua LP sesuai 
kewenangannya masing-masing  harus 
mengundang dosen dan mahasiswa untuk  
dalam seminar proposal  

9. Usul penelitian yang telah diperbaiki 
diajukan kepada lembaga Penelitian/ 
Sponsor untuk proses seleksi lebih lanjut 

dan mendapatkan  biaya. 

pedoman standar 
penyusunan proposal. 

5. Pelaksanaan 
penelitian 

Pelaksana setiap 
kegiatan penelitian 
harus membuat 
Standar Operasional 
Prodedur (SOP)  

Pelaksana penelitian menyusun SOP dengan 
kriteria sebagai berikut : 

a. Sebuah SOP harus tertulis dan berfungsi 
memberikan arahan pada setiap kegiatan 
penelitian. Tujuan SOP adalah untuk 
meminimalkan kesalahan-kesalahan 
sistematik yang terjadi ketika 
pengambilan data dilakukan oleh personal 
berbeda.  

b. Sebuah SOP terdiri atas judul, nomor 
SOP, tujuan SOP dan langkah-langkah 
dalam kegiatan penelitian. SOP ini harus 
ditandatangani oleh kepala laboratorium 
atau supervisor dan Ketua LP  

1. Peneliti harus memastikan 
bahwa penelitian yang akan 
dilakukannya sudah memiliki 
SOP penelitian 

2. Ketua LP harus menolak setiap 
pelaksanaan penelitian yang 
tidak dilengkapi dengan SOP 
penelitian.  

3. Dalam SOP, setiap langkah 
harus harus dijelaskan secara 
detail. Jika ditemukan teknik 
baru dalam pengambilan data 
dan terbukti teknik baru 
tersebut lebih handal, maka 
SOP yang ada harus segera 
direvisi. Pengarsipan secara 
hierarkis atas SOP yang lama 
penting untuk 
pendokumentasian.  
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6 Publikasi 
hasil 
penelitian 

Pelaksana penelitian 
harus 
mempublikasikan hasil 
penelitian yang telah 
dilakukannya. 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen 
Prodi harus diseminarkan pada tingkat 
Prodi 

2. Penelitian yang dilakukan lebih dari satu 
Prodi STT harus diseminarkan pada 
tingkat STT. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
dosen dari satu Prodi harus diseminarkan 
pada tingkat STT 

4. Biaya seminar dibebankan pada biaya 
penelitian dengan besar minimal 5 % dari 
biaya penelitian. 

5. Setiap pelaksana penelitian harus 
mempublikasikan. 

6. Penelitian yang kemungkinannya dapat 
diterbitkan melalui jurnal internasional, 
STT harus mendukung usaha penerbitan 
tersebut. 

7. Hasil penelitian harus dimanfaatkan untuk 
kegiatan proses pembelajaran terutama 
untuk mendukung kualitas penulisan 
tugas akhir mahasiswa. 

1. Pengesahan hasil penelitian 
oleh Ketua LP dan Ketua 
dilakukan setelah hasil 
penelitian tersebut telah 
dipublikasikan. 

2. Ketua LP harus memiliki data 
dan alamat tentang jurnal 
nasional terakreditasi dan jurnal 
internasional 

 

7 Jurnal ilmiah 
universitas 

Ketua LP dan Ketua 
LPM harus 
mengusahakan agar 
jurnal ADIWIDIA sudah 
terakreditasi paling 
lambat tahun 2013 

1. Semua hasil penelitian dosen harus 
dipublikasikan  

2. Ketua LP dan LPM harus 
mensosialisasikan keberadaan jurnal. 

3. STT harus memfasilitasi peralatan untuk 
mendukung operasional jurnal. 

4. Ketua LPP dan LPM harus menjajaki 
tentang tata cara pengajuan status 
terakreditasi untuk jurnal   

1. Ketua   akan memberikan 
persetujuan atas usul kenaikan 
pangkat akademik dosen 
apabila minimal sebahagian 
dari hasil  karya ilmiah yang 
diusulkan diterbitkan melalui 
jurnal ADIWIDIA. 

8 Hasil 
penelitian 
dosen yang 
dipublikasikan 

Setiap dosen, baik 
bersama-sama 
maupun sendiri dalam 
satu tahun  harus 
mampu menghasil 
minimal satu karya 
ilmiah yang 
dipublikasikan.  

1. STT akan menyiapkan dana penelitian 
untuk dosen muda dalam STT. 

2. Ketua lembaga penelitian mendorong dan 
memfasilitasi dosen untuk mengikuti hibah 
penelitian yang dikompetisikan dari DIKTI 
maupun instansi lain 

1. Ketua Prodi harus memiliki 
data tentang kegiatan 
penelitian  dan keterlibatan 
dosennya. 

2. Ketua Lembaga Penelitian 
harus mensosialisasikan setiap 
peluang kegiatan penelitian 
yang ada. 
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9 Penelitian 
yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
nasional yang 
terakreditasi 

Minimal 1 hasil karya 
ilmiah dosen dalam 2 
tahun diterbitkan 
melalui jurnal nasional 
yang terakreditasi. 

Ketua Lembaga Penelitian  harus : 

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk 
meningkatkan kualitas penelitiannya 
sehingga mencapai taraf nasional melalui 
pelatihan dalam kampus. 

2. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk 
mengikuti hibah penelitian yang 
dikompetisikan dari DIKTI 

3. Mendorong dan memfasilitasi dosen dalam 
melaksanakan penelitian di institusi lain. 

4. Menyiapkan data institusi yang mengelola 
jurnal ilmiah terakreditasi. 

1. Ketua Prodi harus memiliki 
data tentang kegiatan 
penelitian  dan keterlibatan 
dosennya. 

2. Ketua Lembaga Penelitian 
harus mensosialisasikan setiap 
peluang kegiatan penelitian 
yang ada. 

10 Penelitian 
yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
internasional. 

Minimal 1 hasil karya 
ilmiah dosen dari 
setiap Prodi dalam 4 
tahun , diterbitkan 
melalui jurnal  

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk 
meningkatkan kualitas penelitiannya 
sehingga mencapai taraf internasional 

2. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk 
mengikuti hibah penelitian yang 
dikompetisikan dari DIKTI 

3. Menyiapkan data institusi dan negara yang 
mengelola jurnal ilmiah internasional 

1. Ketua Prodi harus memiliki 
data tentang kegiatan 
penelitian  dan keterlibatan 
dosennya. 

2. Ketua Lembaga Penelitian 
harus mensosialisasikan setiap 
peluang kegiatan penelitian 
yang ada. 
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BAB III 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MUTU STANDAR PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

3.1. Evaluasi  Standar 

Penjaminan mutu penelitian  adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan 

mutu penelitian yang dilakukan dosen  melalui Lembaga Penelitian secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Kegiatan ini  harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara terstruktur dan 

terencana dengan baik sesuai dengan  “Siklus Deming” yang terdiri atas Perencanaan (plan),  

Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check)  dan Perbaikan/Penyempurnaan (action). 

 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Standar Penelitian 

 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Proposal penelitian 

2. Pelaksanaan penelitian

3. Publikasi hasil penelitian

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kualitas pengelolaan penelitian 

· Jumlah hasil penelitian

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan mutu penelitian

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

3.2. Tindakan Penyempurnaan Dan Pengembangan 

Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari kegiatan penelitian menggambarkan kekuatan 

dan kelemahan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Kekuatan harus dipertahankan dan 

dikembangkan sedang kelemahan harus diperbaiki  dan disempurnakan untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas hasil penelitian. 

3.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 
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Tabel 2:  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu Manual Prosedur 
Instruksi 

Kerja 
Dokumen 

Indikator 
Kinerja 

1 Peta Penelitian    Road Map  
2 Pembuatan 

proposal penelitian 
   Pedoman Proposal  

3. Pedoman-
pedoman 
penelitian 

  SOP 
Pelaksanaan 
Penelitian 

  

4. Pengajuan 
Proposal 

   Pedoman Proposal  

5. Pelaksanaan 
penelitian 

  SOP 
Pelaksanaan 
Penelitian 

  

6 Publikasi hasil 
penelitian 

   Format  journal  

7. Jurnal ilmiah STT      
8 Hasil penelitian 

dosen yang 
dipublikasikan 

     

9 Penelitian yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
nasional yang 
terakreditasi 

     

10 Penelitian yang 
dipublikasikan 
pada jurnal 
internasional. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi adalah sejalan dengan upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Penetapan dan pencapaian standar dilakukan 

secara bertahap tergantung capaian saat awal serta kualifikasi sumber daya yang dimiliki. Upaya 

peningkatan mutu harus dilakukan terus menerus.  

Banyak hambatan dan tantangan dalam upaya menerapkan penjaminan mutu, karena itu penyusunan 

standar mutu haruslah berpijak pada hasil evaluasi diri dan memperoleh kesepakatan stakeholders. 

Hal ini penting agar ketidaksepahaman dalam penilaian, seleksi, atau kompetisi dapat dihindarkan.  
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KATA PENGANTAR  

kemajuan kualitas akademik di Perguruan Tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, serta peran mahasiswa di tengah masyarakat.Seiring dengan meningkatnya kualitas 
kehidupan. Melalui pendidikan tinggi, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 
mempunyai kemampuan akademis, professional, etis dan kepemimpinan, serta tanggap terhadap 
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu program penelitian yang dilakukan di sekolah Tinggi dituntut 
untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan program Pengabdian Pada 
Masyarakat diarahkan kepada penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di Sekolah Tinggi 
bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dengan demikian kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat tidak hanya sekedar kegiatan kelas, tetapi merupakan satu forum penerapan hasil 
penelitian dan pendidikan dengan sasaran yang jelas.  

Buku Manual Mutu Pengabdian Pada Masyarakat ini disusun dengan harapan agar kegiatan-kegiatan 
Pengabdian Pada Masyarakat memenuhi standar mutu minimal dari sasaran yang telah ditetapkan. 
Buku ini berisi kebijakan, sistem, konsep, penerapan dan organisasi jaminan mutu yang dilaksanakan 
di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati Denpasar . Oleh sebap itu panduan manual mutu ini 
akan dijadikan pedoman bagi penyusunan manual prosedur (MP) dan standar operational prosedur 
(SOP) dari setiap kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.  

STT membutuhkan dukungan dari segenap sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa maupun 
pegawai di lingkungan STT Pelita Hati untuk bersama memperjuangkan upaya penjaminan mutu, baik 
pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, demi terwujudnya visi dan misi STT.  
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BAB I  

KEBIJAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT STT PELITA HATI   

1.1.   Misi, Tujuan dan Sifat Kegiatan  

1. Misi kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat STT Pelita Hati  adalah keterlibatan mahasiswa 
dan dosen serta semua yang tergabung dalam lingkungan STT Pelita Hati dalam kegiatan 
sosial untuk memberi manfaat dan kemajuan bagi masyarakat. Kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, Perguruan Tinggi dan sivitas 
akademika. 

2. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di 
masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang 
hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.  

1.2. Asas Penyelenggaraan  

Penyelenggaran kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademik 
STT Pelita Hati  harus memenuhi beberapa asas:  

1. Asas manfaat, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian pada Masyarakat diarahkan dan 
diselenggarakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, 
Perguruan Tinggi, dan sivitas akademika.  

2. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua  penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat 
harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada 
perkembangan keilmuan yang bersifat dinamis.  

3. Asas transparansi, yaitu bahwa kegiatan pengabdian diselenggarakan secara terbuka, 
didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai 
sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan.  

4. Azas kualitas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat diselenggarakan dengan 
senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output dan outcomes .  

5. Azas koherensi dan integritas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 
diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur, dan sistematik berbasis 
pada visi dan misi STT.  

6. Asas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 
bersifat dinamis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat 
secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.  

7. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya 
dijamin oleh negara. 
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1.3.  Arah Kebijakan dan Pengembangan Program.  

1. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat STT Pelita Hati (LPM-STT P H mengkoordinir dan 
merancang program pengabdian yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, 
pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.  

2. Program-program kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dirancang harus berbasis 
evaluasi diri yang meliputi aspek-aspek kekuatan/kemampuan, kelemahan, kesempatan 
dan ancaman (SWOT) dari sumber daya yang tersedia.  

3. Layanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika 
yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga terjadi adanya perubahan perilaku 
masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.  

4. Sekolah Tinggi harus berperan secara aktif menerapkan ilmu yang diperoleh ke 
masyarakat melalui keikutsertaanya dalam kegiatan sosial di lingkungan gereja. 

5. Sekolah Tinggi harus mampu mengaplikasikan nilai – nilai tri dharma dalam lingkungan 
masyarakat luas.  

6. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan 
konsultansi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga swasta dan 
pemerintah.  

7. LPM-STT PH harus mampu memberikan solusi pada isu – isu agama yang merusak 
cenderung merusak kehidupan beragama.  

8. Kuliah Kerja Nyata harus menjadi tempat pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang 
keilmuan, dan pengembangan kepribadian para mahasiswa untuk terjun ke masyarakat 
terutama dalam praktek-praktek yang memerlukan pendekatan langsung.  

9. KKN dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh 
masyarakat setempat dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.  

 
1.4.  Pengelolaan Sumber daya  

1. Sumber daya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat adalah sivitas akademika STT Pelita 
Hati dan masyarakat.  

2. Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, aspek manfaat harus 
dikedepankan. Hal ini dilakukan dengan secara aktif menggali dan memilah kegiatan-
kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat.  

3. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Pelita Hati 
diharuskan melaksanakan KKN yang  bersifat mengikat sebagai bagian dari persyaratan 
akademik.  

1.5.  Evaluasi Program  

1. Kegiatan-kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat harus selalu dievaluasi dan dikaji secara 
terus menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan 
permasalahan yang ditangani di lapangan.  

2. Kegiatan-kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata 
Sekolah Tinggi pada kesejahteraan, Sekolah Tinggi harus menjembatani perubahan-
perubahan yang terjadi di masyarakat.  

 

1.6.  Kelembagaan  

1. Ketua STT Pelita Hati melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat STT Pelita Hati 
(LPM-STT P.H) merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir seluruh bentuk kegiatan 
layanan kepada masyarakat. 

2. Pelayanan dapat dilakukan oleh LPM-STT P.H atau pengurus yang ada di STT Pelita Hati 
dengan berkoordinasi dengan LPM- STT P.H. 
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BAB II  
ARAH DAN JENIS KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  

STT PELITA HATI 

2.1. Arah kegiatan  

Arah kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ditentukan dengan mengacu pada visi dan misi 
Sekolah Tinggi serta kebutuhan masyarakat pengguna, maupun sasaran yang ingin dicapai.  

2.2. Jenis Kegiatan Pengabdian  

1. Untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tinggi, maka kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat berorientasi kepada hal hal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di lingkungan STT Pelita Hati adalah 
Pengabdian Pada Masyarakat berbasis Riset (Research based Community Services). 
Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat diharapkan terjadinya 
transfer pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dari hasil riset Universitas.  

b. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan supaya  mengacu kepada 
pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan potensinya, 
peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. 

2. Pengabdian Pada Masyarakat dikembangkan dalam bentuk Pendidikan kepada 
Masyarakat, Pelayanan kepada Masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Kuliah kerja 
Profesi (KKP). 

3. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dapat berupa:   

a. Mengembangkan potensi dan keilmuan melalui seminar dan pembelajaran guru – guru 
di sekolah minggu di lingkungan gereja lokal. Yang melibatkan tokoh masyarakat dan 
pemerintah setempat.  

b. Mengaplikasikan ilmu dan keterampilan melalui keikutsertaan mahasiswa dan dosen 
serta semua civitas Stt dalam pembangunan rumah ibadah di lingkungan masyarakat  

c. Melaksanakan penggalangan dana untuk membantu kebersihan lingkungan dengan 
cara membagun (WC) membersihkan banjar di lingkungan gereja dan pemerintahan.  
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BAB III  

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN PADA 
MASYARAKAT 

Aspek, penentuan standar mutu, mekanisme pemenuhan standar dan pengendalian standar  sebagai 

berikut :  

Tabell 1. Standar mutu pengabdian pada masyarakat 

No Aspek Penetapan 
Standar 

  Pengendalian Standar 

1. Peta 
Pengabdian 
pada 
Masyarakat 
(LPM) 

LPM-STT PH harus 
merencanakan, 
mengarahkan, dan 
mengendalikan 
pengabdian pada 
masyarakat  di STT 
Pelita Hati sesuai 
dengan peta (road map) 
pengabdian   pada 
masyarakat 

Dalam menyusun Roadmap LPM-STT PH 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut 
: 

5. Tujuan Roadmap adalah memberikan 
arah pengabdian pada masyarakat  yang 
akan dilakukan. 

6. Kondisi lingkungan hidup harus 
menjamin pertimbangan dalam 
penyusunan Road Map 

7. STT menjabarkan roadmap dalam 
bentuk program pengabdian pada 
masyarakat jangka panjang serta 
mensosialisasikan kepada segenap 
sivitas akademika dan masyarakat 
pengguna 

8. Program jangka panjang 
diimplementasikan dalam rencana 
tahunan dengan disertai indikator kinerja. 

3. Road Map PM harus 
mendapat persetujuan 
Senat STT PH sebelum 
diimplementasikan. 

4. Road Map harus selalu di 
update setiap kurun waktu 
tertentu berdasarkan 
perubahan dinamika 
kehidupan masyarakat 
agar output PM relevan. 

 

2 Pembuatan 
proposal PM 

Semua dosen STT 
Pelita Hati sudah 
mampu menyusun 
proposal PM . 

4. LPM-STT P.H harus mengadakan 
pelatihan secara berkala tentang tata 
cara penyusunan proposal  kepada 
dosen STT Pelita Hati 

5. LPM-STT P.H harus menyediakan 
sertifikat hasil pelatihan. 

6. STT harus menyiapkan dana untuk 
pelatihan. 

3. Setiap dosen wajib 
mengikuti pelatihan 
penyusunan proposal PM. 

4. Setiap dosen harus 
memiliki sertifikat PM yang 
menjadi syarat untuk 
mengajukan proposal PM. 

3 Pedoman-
pedoman PM 

LPM-STT P.H harus 
menyusun dokumen-
dokumen standar  
proses dan 
pelaksanaan PM.  

5. LPM-STTP.H harus menyusun  pedoman 
penyusunan dan seleksi proposal 

6. LPM-STTPH harus menyusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
pelaksanaan penelitian. 

7. LPM-STTPH harus menyusun pedoman 
pembuatan laporan hasil PM 

8. LP-STTPH harus menyusun tata cara 
pengajuan untuk memperoleh hak paten 
penelitian. 

1. Pedoman-pedoman 
standar ini harus 
memperoleh persetujuan 
Senat STT sebelum 
diberlakukan. 

2. LPM-STTPH harus 
memastikan bahwa 
pedoman-pedoman 
standar ini diberlakukan 
pada setiap proses dan 
pelaksanaan penelitian 

4 Pengajuan 
proposal 
penelitian untuk 
PM 

Proposal penelitian 
diajukan oleh dosen 
baik perorangan 
maupun kelompok 
dengan melibatkan 
minimal 2 orang 
mahasiswa semester 
akhir. 

10. Peneliti yang terdiri dari dosen suatu 
Prodi  mengajukan usul penelitian 
kepada Ketua Program Studi setelah 
memperoleh masukan dari peers group 
pada Prodi 

11. Peneliti yang terdiri dari dosen beberapa 
Prodi mengajukan usul penelitian kepada 
Dekan  setelah memperoleh masukan 
dari peers group setiap Prodi yang 
terlibat 

12. Peneliti yang terdiri dosen dari beberapa 
Fakultas mengajukan usul penelitian 

1. Peneliti harus memastikan 
bahwa proposal yang 
dibuat sudah memenuhi 
kriteria yang termuat 
dalam pedoman standar 
penyusunan proposal. 

2. Ketua prodi, dan Ketua 
LPM sesuai 
kewenangannya masing-
masing harus menolak 
setiap usulan proposal 
yang tidak memenuhi 
kriteria dalam pedoman 
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kepada Ketua LPM  setelah memperoleh 
masukan dari peers group pada setiap 
Prodi yang terlibat 

13. Proposal harus memiliki kriteria sebagai 
berikut : 

g. Masalah yang akan diteliti dan 
hipotesis dari penelitian.  

h. Personalia yang terlibat, keahlian dari 
masing-masing personal dan 
tanggung jawabnya.  

i. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan 
dalam penelitian.  

j. Metode yang dilakukan serta 
justifikasinya, dan variabel-variabel 
yang akan diamati dalam penelitian.  

k. Jadwal pelaksanaan penelitian  

l. Anggaran, material yang dibutuhkan 
dan sumber pendanaan 

14. Usul penelitian yang disetujui pemimpin 
Program Studi diseminarkan di Program 
Studi yang bersangkutan. 

15. Usul penelitian yang disetujui Ketua 
diseminarkan di STT 

16. Usul penelitian yang disetujui Ketua LPM 
diseminarkan di tingkat STT 

17. Ketua prodi, ketua STT dan Ketua LPM 
sesuai kewenangannya masing-masing  
harus mengundang dosen dan 
mahasiswa untuk hadir dalam seminar 
proposal  

18. Usul penelitian yang telah diperbaiki 
diajukan kepada lembaga Penelitian/ 
Sponsor untuk proses seleksi lebih lanjut 

dan mendapatkan  biaya. 

standar penyusunan 
proposal. 

5. Pelaksanaan 
penelitian untuk 
PM 

Pelaksana setiap 
kegiatan penelitian 
harus membuat Standar 
Operasional Prodedur 
(SOP)  

Pelaksana penelitian menyusun SOP dengan 
kriteria sebagai berikut : 

c. Sebuah SOP harus tertulis dan berfungsi 
memberikan arahan pada setiap 
kegiatan penelitian. Tujuan SOP adalah 
untuk meminimalkan kesalahan-
kesalahan sistematik yang terjadi ketika 
pengambilan data dilakukan oleh 
personal berbeda.  

d. Sebuah SOP terdiri atas judul, nomor 
SOP, tujuan SOP dan langkah-langkah 
dalam kegiatan penelitian. SOP ini harus 
ditandatangani oleh kepala ketua STT 
dan Ketua LP  

1. Peneliti harus memastikan 
bahwa penelitian yang akan 
dilakukannya sudah memiliki 
SOP penelitian 

2. Ketua LPM harus menolak 
setiap pelaksanaan penelitian 
yang tidak dilengkapi dengan 
SOP penelitian.  

3. Dalam SOP, setiap langkah  
harus dijelaskan secara 
detail. Jika ditemukan teknik 
baru dalam pengambilan data 
dan terbukti teknik baru 
tersebut lebih handal, maka 
SOP yang ada harus segera 
direvisi. Pengarsipan secara 
hierarkis atas SOP yang lama 
penting untuk 
pendokumentasian.  

6 Publikasi hasil 
penelitian untuk 
PM 

Pelaksanaan penelitian 
harus mempublikasikan 
hasil penelitian yang 
telah dilakukannya. 

8. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen 
Prodi harus diseminarkan pada tingkat 
Prodi 

1. Pengesahan hasil penelitian 
oleh Ketua LPM dan Ketua 
dilakukan setelah hasil 
penelitian tersebut telah 
dipublikasikan. 
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9. Penelitian yang dilakukan beberapa 
Prodi dari STT harus diseminarkan pada 
tingkat STT. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh dosen 
beberapa STT harus diseminarkan pada 
tingkat STT 

11. Biaya seminar dibebankan pada biaya 
penelitian dengan besar minimal 5 % dari 
biaya penelitian. 

12. Setiap pelaksana penelitian harus 
mempublikasikan penelitiannya melalui 
jurnal nasional yang sudah terakreditasi. 

13. Penelitian yang kemungkinannya dapat 
diterbitkan melalui jurnal internasional, 
STT harus mendukung usaha penerbitan 
tersebut. 

14. Hasil penelitian harus dimanfaatkan 
untuk kegiatan proses pembelajaran 
terutama untuk mendukung kualitas 
penulisan tugas akhir mahasiswa. 

2. Ketua LPM harus memiliki 
data dan alamat tentang 
jurnal nasional terakreditasi 
dan jurnal internasional 

 

7 Beban 
pengabdian 
masyarakat 
dosen 

Ketua Prodi harus 
memberi beban 
pengabdian pada 
masyarakat sebesar 3 
sks setiap semester 

1. Selain kegiatan pengabdian masyarakat 
yang dikelola LPM, dosen dapat 
melakukan kegiatan pengabdian secara 
mandiri, kelompok  atau bekerja sama 
dengan pihak lain.  

2. Kegiatan pengabdian yang dilakukan 
dosen harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam  Surat 
Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 
38/KEP/MK..WASPAN/8/1999 tentang 
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka 
Kreditnya pasal (4) 

3. Dosen wajib menyampaikan kegiatan 
pengabdiannya kepada Ketua Prodi  
paling lambat 1 satu bulan setelah 
semester berakhir.  

Ketua Prodi dan Sekretaris 
Prodi harus memantau kegiatan 
abdimas yang dilaksanakan 
dosen serta mengambil 
tindakan-tindakan perbaikan 
yang diperlukan. 
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BAB IV 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  MUTU STANDAR  PENGABDIAN PADA 

MASYARAKAT 

4.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu pengabdian masyarakat adalah upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu STT yang dilakukan dosen dan mahasiswa  yang dilakukan oleh pendidikan 

melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat  secara terus menerus dan berkesinambungan. 

Kegiatan ini  harus dilakukan oleh lembaga pendidikan secara terstruktur dan terencana dengan 

baik sesuai dengan   Perencanaan (plan),  Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check)  dan 

Perbaikan/Penyempurnaan (action). 

 

 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu  

 

Perumusan Sandar Mutu 
1. Proposal abdimas 

2. Pelaksanaan abdimas

3. Publikasi hasil abdimas

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kualitas pengelolaan abdimas 

· Jumlah hasil abdimas

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan mutu abdimas

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

 

4.2.   Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari abdimas  menggambarkan kekuatan dan 

kelemahan dari kegiatan abdimas yang dilaksanakan. Kekuatan harus dipertahankan dan 

dikembangkan sedangkan Kelemahan harus diperbaiki  dan disempurnakan untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas hasil abdimas. 
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4.3.   Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian standar isi dibutuhkan pedoman 

atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 

Tabel 2 :  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No. Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual mutu Manual Prosedur Instruksi Kerja Dokumen 
Indikator 
Kinerja 

1 Peta 
Pengabdian 
pada 
Masyarakat 
(LPM) 

   Road Map-LPM  

2 Pembuatan 
proposal PM 

   Pedoman 
Proposal 

 

3. Pedoman-
pedoman PM 

  SOP 
Pelaksanaan 
PM 

  

4. Pengajuan 
proposal 
penelitian 
untuk PM 

   Pedoman 
Proposal 

 

5. Pelaksanaan 
penelitian 
untuk PM 

  SOP 
Pelaksanaan 
PM 

  

6 Publikasi hasil 
penelitian 
untuk PM 

   Format Journal  

7. Beban 
pengabdian 
masyarakat 
dosen 

   Beban dosen  
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BAB V  
PENUTUP 

 
Uraian singkat tentang manual prosedur Pengabdian Pada Masyarakat ini bersifat umum dan menjadi 
acuan manual prosedur yang lebih teknis. Manual prosedur pada level implementasi kegiatan 
hendaklah dibuat dengan memperhatikan kondisi real dan kemampuan masing-masing unit pelaksana 
berdasarkan analisis dan evaluasi diri yang mereka lakukan.  

Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam upaya menerapkan penjaminan mutu dalam setiap 
kegiatan pengabdian dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan 
standar mutu haruslah merupakan kesepakatan di antara stakeholders. Hal ini penting untuk 
menghindari ketidak-sepahaman dalam pengajuan, penilaian, dan seleksi proposal, serta evaluasi 
proses di lapangan dan hasil kegiatan yang telah dicapai. 
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KATA PENGANTAR 

Sistem Penjaminan Mutu Akademik merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk STT Pelita Hati 

dalam memberikan jaminan kualitas terus-menerus terhadap peminat. Penerapan Sistem Penjaminan 

Mutu Akademik ini memerlukan kerja keras dari semua pihak dalam STT Pelita Hati mulai dari 

merencanakan standar mutu yang diinginkan, perencanaan mekanisme pemenuhan mutu, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindakan perbaikan/peningkatan mutu.  Rangkaian kegiatan 

diatas tidak dapat berjalan tanpa adanya petunjuk/arahan/pedoman yang akan membimbing kita 

kepada pencapaian sasaran yang akan dicapai. 

Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) STT Pelita Hati, berdasarkan perintah dari Ketua berusaha 

mewujudkan pedoman-pedoman yang akan digunakan dalam operasional Sistem Penjaminan Mutu 

Akademik. Salah satu pedoman yang disusun BPMA adalah Buku Manual Mutu Standar 

Kemahasiswaan  ini digariskan hal-hal yang berkaitan dengan: 

1. Kebijakan penerimaan mahasiswa 
2. Pembimbingan Kemahasiswaan 
3. Kegiatan Kemahasiswaan 

Buku manual mutu ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami terbuka untuk kritik, saran dan 

masukan-masukan yang berhubungan dengan apa yang dibahas di manual mutu ini. Besar Harapan 

kami agar jerih paya dari BPMA membawa dampak positif bagi perkembangan kemahasiswaan STT 

Pelita Hati.  

 

 

 

Denpasar, 05 September 2017 

Ketua,  

 

 

 

  Dr. Novi Hans Maki, M.Th 

NIDN. 2305117001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah salah satu komponen input dalam proses pembelajaran. Mereka yang 

masuk ke perguruan tinggi sangat beragam dari segi status sosial, asal daerah, adat istiadat, 

dan kemampuan akademik yang dimiliki. Untuk menghasilkan lulus yang mempunyai 

kompetensi yang diinginkan, maka kita harus mengenal mereka dari keragaman diatas dan 

tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk membentuk  kepribadian mereka sehingga 

mereka menjadi pribadi yang tangguh selain kemampuan akademik yang dimilikinya 

 

1.2. Tujuan  

Buku Pedoman Penjaminan Mutu Kemahasiswaan   ini bertujuan untuk memberikan tuntunan 

bagi sekolah tinggi, program studi, pengurus kemahasiswaan dan mahasiswa agar supaya 

pembimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan terencana, terarah, terlaksana dan berhasil 

sesuai rencana. 

 

1.3. Sasaran 

Dengan adanya Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Tenaga Kependidikan  ini, maka 

diharapkan pembimbingan dalam kegiatan kemahasiswaan  yang bermutu dalam proses 

pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, 

keterampilan dan soft skill yang bermutu dalam bekerja dan berkarya.  
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BAB II 

PENGERTIAN, STATUS, PEMBIMBINGAN DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

2.1. Pengertian Umum 

Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan 

belajar pada suatu perguruan tinggi tertentu. Peserta didik menurut Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat  berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. Usaha ini dilakukan  agar mampu secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

2.2. Status 

Mahasiswa yang masuk ke STT Pelita Hati dapat dikelompokkan menurut jalur masuk sebagai 

berikut  : 

1. Mahasiswa baru 
2. Mahasiswa pindahan 
3. Mahasiswa alih program   

Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru 

yang dilakukan setiap awal tahun akademik. Mahasiswa pindahan  adalah mahasiswa yang 

beralih/pindah dari suatu perguruan tinggi ke STT Pelita Hati. Mahasiswa alih program adalah 

mahasiswa yang melakukan peralihan program baik yang telah maupun yang belum 

menyelesaikan jenjang program pendidikan tertentu. dalam lingkungan STT Pelita Hati 

2.3. Pembimbingan 

Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar 

potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membentuk kompetensi yang berguna dalam 

kehidupannya. Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan yang bersifat kurikuler maupun yang 

bersifat ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.  Kegiatan yang bersifat kurikuler bertujuan untuk 

memenuhi standar kurikulum bidang keilmuan yang didukung oleh kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstrakurikuler, sehingga tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat tercapai. 
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2.4. Kegiatan  

Yang dimaksud dengan kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang bersifat ko-kurikuler 

dan ekstrakurikuler yang bertujuan mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa 

khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Pembimbingan yang 

bersifat ko-kurikuler dan ekstrakurikuler antara lain diarahkan pada pembimbingan kecakapan 

hidup yang meliputi kecakapan individu, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan 

kecakapan.  
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BAB III 

PENETAPAN, PEMENUHAN DAN PENGENDALIAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

Penetapan, pemenuhan dan pengendalian Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai berikut  : 

Tabel 1 Standar mutu kemahasiswaan  

No Aspek Penetapan Standar  Pemenuhan Standar Pengendalian  Standar 

1 Kualitas 

mahasiswa 

baru 

ketua dan Ketua 

program Studi harus 

melakukan usaha-usaha 

agar mahasiswa yang 

diterima setiap tahun 

adalah calon mahasiswa 

yang berkualitas 

1. Ketua STT dan Prodi 
menetapkan standar mutu 
calon mahasiswa yang akan 
diterima.  

2. Ketua dan Prodi harus 
melaksanakan sosialisasi 
perguruan tinggi ke masyarakat 
secara kontinu dan terencana 

3. Ketua membentuk panitia 
Seleksi penerimaan maba  

4. Panitia harus melaksanakan 
seleksi penerimaan maba 
melalui test 
 

1. Pada akhir kegiatan  
penerimaan maba, 
panitia harus membuat 
laporan dan 
disampaikan kepada 
setiap unit. 

2. Ketua Prodi harus 
mengevaluasi kualitas 
maba yang diterimanya 
dan mengambil 
tindakan-tindakan 
perbaikan yang 
diperlukan. 

3. Ketua prodi harus 
mengevaluasi dampak 
dari kegiatan 
matrikulasi yang telah 
dilaksanakannya.  

2, Pembimbingan 

program 

belajar 

mahasiswa 

Ketua program studi 

harus menunjuk 

seorang dosen untuk 

melakukan 

pembimbingan program 

belajar  kepada 

sekelompok mahasiswa 

agar mereka dapat 

menyelesaikan studi 

rata-rata 4 tahun 

1. Ketua menetapkan dengan 
surat keputusan dosen 
penasehat akademik atas usul 
Ketua Prodi. 

2. Ketua Prodi menyusun daftar 
mahasiswa untuk setiap dosen 
penasehat akademik. 

3. Dosen penasehat akademik 
melakukan pembimbingan 
terhadap mahasiswanya sesuai 
dengan peraturan akademik 
yang berlaku 

1. Dosen penasehat 
akademik harus 
melaporkan program 
dari mahasiswa 
bimbingannya kepada 
Ketua Prodi 

2. Dalam kondisi tertentu 
Penasehat Akademik 
harus melakukan 
konsultasi dengan 
Ketua Prodi bagi 
mahasiswa yang 
menghadapi masalah 
dalam studinya. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembimbingan 

belajar 

mahasiswa 

diluar jam 

kuliah. 

Ketua program studi 

harus menunjuk 

sekelompok 

dosen/asisten untuk 

membimbing kegiatan 

belajar  mahasiswa 

diluar jam kuliah agar 

mahasiswa dapat 

menyelesaikan studinya 

dalam waktu rata-rata 4 

tahun. 

1. Ketua mengangkat asisten 
dengan suatu surat keputusan 

untuk penyusunan tugas-tugas 
besar mahasiswa berdasarkan 
usul Ketua Prodi 

2. Mahasiswa pada setiap 
angkatan harus membentuk 
kelompok studi dan kelompok 
studi ini disampaikan kepada 
Ketua Prodi. 

3. Ketua Prodi harus 
memberdayakan  kelompok-
kelompok studi yang sudah ada 
dengan memberi tugas 
pelayanan kepada dosen mata 
kuliah untuk mengunjungi 
kelompok studi secara teratur 

4. Ketua atas usul Ketua Prodi 
harus menyiapkan ruang 
pelayanan bimbingan. 

1. Ketua Prodi harus 
memantau kegiatan 

kelompok studi dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan. 

2. Pengasihan akademik 
harus mengevaluasi 
kemajuan studi 
mahasiswanya dalam 
suatu kelompok studi 
dan mengambil 
tindakan-tindakan yang 
diperlukan. 
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4. Pembimbingan 

potensi 

Ketua program studi 

harus melakukan 

usaha-usaha untuk 

meningkatkan 

kemampuan lulusannya 

sehingga lulusan dapat 

terserap oleh lapangan 

pekerjaan dalam waktu 

rata-rata 6 bulan. 

1. Ketua harus membentuk 
pengelolaan pelatihan pada 
Prodi atau STT atas usul Ketua 
Prodi atau Ketua 

2. Pengelolah yang terbentuk 
harus merancang pelatihan 
profesional bagi lulusan dan 
calon lulusan  

3. Ketua Prodi harus 

memberdayakan fasilitas yang 
dimilikinya untuk kegiatan 
pelatihan yang direncanakan 
oleh pengelolah pelatihan bagi 
lulusan dan calon lulusan.  

4. Pengelolaan pelatihan bersama 
Ketua Prodi harus menjajaki  
kerjasama dengan organisasi 
diluar kampus untuk 
melaksanakan pelatihan yang 
menunjang . 

1. Ketua Prodi harus 
memantau dan 
mengevaluasi 
kegiatan pelatihan 
profesional yang 
sedang dilakukan dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 

perbaikan. 
2. Pengelolaan pelatihan 

harus membuat 
laporan pelaksanaan 
kegiatan yang 
dilakukan disertai 
dampak dari 
pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 

5. Kegiatan 

Penalaran  

KetuA STT dan Ketua 

Program Studi harus 

memfasilitasi, membina 

mahasiswa untuk  

mengembangkan 

keilmuannya 

pelaksanaan  seminar 

ilmiah dalam kampus 

paling kurang dua kali 

dalam setahun dan 

mengikuti seminar 

ilmiah di luar kampus.  

1. Organisasi kemahasiswaan 
harus memprogram kegiatan 
penalaran berupa seminar 
akademik dll dalam setiap 

tahun akademik 
2. Setiap kegiatan penalaran yang 

akan dilaksanakan harus dibuat 
dalam bentuk proposal 
kegiatan dan harus mendapat 
persetujuan dari wakil ketua 
I,II, dan III  

3. Atas permintaan organisasi 
kemahasiswaan, dosen wajib 
membawakan makalah dalam 
seminar yang dilaksanakan oleh 
organisasi kemahasiswaan. 

4. Mahasiswa yang akan 
mengikuti seminar-seminar di 
luar kampus, harus mendapat 

persetujuan dari wakil ketua III 
dan wakil ketua I, dan kaprodi 

5. Mahasiswa telah mengikuti 
seminar-seminar di luar 
kampus, harus 

1. Pada setiap tahun 
akademik, wakil ketua 
I dan wakil ketua III 
harus memeriksa dan 

menilai usulan 
program kegiatan 
kemahasiswaan 
sebelum memberi 
persetujuan atas 
usulan program 
tersebut. 

2. Wakil ketua I, wakil 
ketua III harus 
memantau dan 
mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan 
dan mengambil 
tindakan-tindakan 
yang diperlukan 

untuk perbaikan. 
3. Pada akhir 

pelaksanaan 
kegiatan, pelaksana 
kegiatan harus 
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mensosialisasikan materi yang 
diperolehnya kepada 
mahasiswa lainnya  dalam 
kampus. 
  

membuat laporan 
pelaksanaan disertai 
dengan dampak dari 
kegiatan yang 
dilaksanakan. 
 

6 Kegiatan 

sesuai minat, 

bakat dan 

kegemaran 

Ketua, dan Ketua 

program Studi harus 

memfasilitasi, membina  

mahasiswa dalam untuk 

mencapai prestasi 

Nasional  minimal sekali 

dalam tiga tahun 

melalui kegiatan 

pengembangan diri 

sesuai minat, bakat dan 

kegemaran 

1. Ketua   harus membentuk Unit-
unit Kegiatan Kemahasiswaan 
(UKM) seperti seni, olah raga, 
pencinta alam yang diperlukan 
oleh mahasiswa. 

2. ketua harus menetapkan 
dengan surat keputusan 
seorang dosen dengan bakat 
yang sesuai untuk menjadi 
pembina salah satu unit 
kegiatan kemahasiswaan. 

3. Pada setiap awal tahun 
akademik, setiap Pembina Unit 
Kegiatan Kemahasiswaan harus 
membuat program kegiatan 
yang akan dilaksanakannya. 

4. Mahasiswa/kelompok 
mahasiswa yang berprestasi 
diprioritaskan untuk diberikan 
beasiswa yang tersedia. 
 

 

1. Wakil ketua III dan 
wakil ketua I harus 
memantau dan 
mengevaluasi 
kegiatan yang sedang 
berlangsung serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 
perbaikan. 

2. Penasehat Akademik 
harus memantau 
kemajuan studi dari 
mahasiswanya yang 
terlibat dalam 
organisasi 
kemahasiswaan dan 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 
kemajuan mahasiswa 
tersebut. 
 

7. Kegiatan 

organisasi 

Ketua STT dan Ketua 

Program Studi harus 

mengembangkan 

kepribadian 

mahasiswanya  melalui 

kegiatan organisasi 

lembaga 

kemahasiswaan  

1. Ketua, dan Ketua Prodi 
memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk terlibat serta 
dalam organisasi 
kemahasiswaan sesuai 
anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga organisasi 
kemahasiswaan 

2. Ketua, dan Ketua Prodi 
membina kegiatan organisasi 
kemahasiswaan yang 
diprogram untuk dilaksanakan 
didalam maupun diluar 

kampus. 
3. Setiap awal tahun akademik, 

pengurus organisasi 
kemahasiswaan harus 
membuat program kerja yang 
akan dilaksanakannya 

4. Setiap pelaksanaan kegiatan 
harus dilengkapi dengan 
proposal kegiatan dan dampak 
dari kegiatan tersebut. 

5. Memberi kesempatan kepada 
mahasiswa untuk terlibat 
sebagai panitia dalam suatu 
kegiatan STT  

 

1. Wakil Ketua III, wakil 
ketua I harus 
memeriksa dan 
menilai program 
kegiatan yang 
diusulkan sebelum 
memberikan 
persetujuannya. 

2. Wakil ketua III, wakil 
Ketua I harus 
memantau dan 
mengevaluasi 
pelaksanaan kegiatan 

dan mengambil 
tindakan-tindakan 
yang diperlukan 
untuk perbaikan. 

3. Pada akhir 
pelaksanaan 
kegiatan, pelaksana 
kegiatan harus 
membuat laporan 
pelaksanaan disertai 
dengan dampak dari 
kegiatan yang 
dilaksanakan. 

4. Penasehat Akademik 
harus memantau 

kemajuan studi dari 
mahasiswanya yang 
terlibat dalam 
organisasi 
kemahasiswaan dan 
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mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 
kemajuan mahasiswa 
tersebut. 

 

8. Kepedulian 

lingkungan 

dan sosial 

Ketua dan Ketua 

program Studi harus 

menanamkan dan 

menumbuhkan rasa 

kepedulian terhadap 

lingkungan dan sosial 

1. Ketua mengikutsertakan 
mahasiswa dalam setiap 
kegiatan bakti sosial yang 
dilaksanakan STT. 

2. Ketua memberi peran serta 
kepada organisasi 
kemahasiswaan dan UKM untuk 
terlibat dalam program 
penataan, pemeliharaan 
keindahan dan kebersihan 
kampus. 

3. Wakil Ketua III dan wakil Ketua 
I mencatat nama mahasiswa 
yang terlibat dalam kegiatan 
bakti sosial dan mahasiswa 
yang peduli tentang keindahan 
dan penataan kampus 

4. Ketua akan memberi surat 
penghargaan kepada 
mahasiswa peduli lingkungan 
dan sosial atas usul wakil Ketua 
III dan wakil Ketua I. 

1. Ketua dan Ketua 
Prodi akan memantau 
perilaku mahasiswa 
yang terlibat dalam 
bakti sosial dan 
mengambil tindakan 
pembinaan yang 
diperlukan. 

2. Ketua dan Ketua 
Prodi akan memantau 
dan mengevaluasi 
program penataan 
kampus yang 
diprogram mahasiswa 
serta mengambil 
tindakan-tindakan 
pembinaan yang 
diperlukan. 

9. Lomba karya 

ilmiah dan 

kreativitas 

ketua dan Ketua 

Program Studi harus 

mengembangkan 

kemampuan menulis 

dan kreativitas ilmiah 

mahasiswanya untuk 

mencapai prestasi pada 

tingkat Nasional. 

1. Ketua dan Ketua Prodi akan 
mendorong dan menfasilitasi 
mahasiswa untuk ikut dalam 
lomba karya ilmiah dan 
kreativitas 

2. Ketua dan Ketua prodi akan 
menyiapkan dosen pendamping 
bagi mahasiswa/kelompok 
mahasiswa yang akan ikut 
lomba. 

3. Ketua akan mendukung 
pendanaan dari setiap kegiatan 
yang dilakukan dalam 
rangkaian keikutsertaan dalam 
lomba tersebut. 

4. Ketua akan memberi prioritas 
kepada mahasiswa/kelompok 
mahasiswa yang berprestasi 
untuk diberikan beasiswa yang 
tersedia. 

1. ketua dan Ketua Prodi 
akan memantau dan 
mengevaluasi serta 
mengambil tindakan-
tindakan yang 
diperlukan untuk 
perbaikan usulan 
karya ilmiah dan 
kreativitas 
mahasiswa. 

2. ketua akan 
mengundang dosen 
yang keilmuannya 
relevan dengan karya 
mahasiswa untuk 

memberikan penilaian 
untuk meningkatkan 
kualitas penulisan 
mahasiswa. 

 

10. Penanganan 

keluhan dan 

pengaduan  

ketua dan Ketua 

Program Studi harus 

merespon secara positif 

setiap keluhan yang 

disampaikan mahasiswa 

baik  secara perorangan 

maupun melalui 

kelembagaan 

1. Keluhan dan pengaduan 
disampaikan secara melembaga 
kepada : 
a. Ketua program studi : 

melalui rapat/pertemuan 
dengan mahasiswa 

b. Ketua Program Studi : 
melalui rapat/pertemuan 
dengan mahasiswa 

c. Kepada senat STT : 
melalui rapat senat 

2. Setiap hasil pertemuan harus 
memuat tentang keputusan 
dari keluhan yang diterima  

Ketua STT, Ketua Prodi 

dan organisasi 

kemahasiswaan harus 

memantau pelaksanaan 

hasil rapat dan mengambil 

tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk 

perbaikan. 
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11. Kode etik 

mahasiswa 

Ketua, dan Ketua 

Program Studi harus 

menjaga perilaku 

mahasiswa sebagai 

masyarakat ilmiah yang 

menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya Indonesia 

Diatur dalam Aturan Disiplin Warga 

Kampus dan Undang-Undang yang 

berlaku. 

Ketua, Ketua Prodi dan 

organisasi 

kemahasiswaaan harus 

memantau dan 

mengevaluasi penerapan 

tindakan yang diberikan 

dan mengambil tindakan-

tindakan yang diperlukan 

untuk perbaikan. 
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BAB IV 

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN MUTU STANDAR KEMAHASISWAAN 

4.1. Evaluasi Standar 

Penjaminan mutu kemahasiswaan  adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu kegiatan kemahasiswaan  yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara 

terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan ini  harus dilakukan oleh institusi pendidikan 

secara terstruktur dan terencana dengan baik sesuai dengan  “Roda Deming” yang terdiri atas 

Perencanaan (plan), Pelaksanaan/Implementasi (do), Evaluasi (check)  dan 

Perbaikan/Penyempurnaan (action).  

Berikut ini disajikan diagram satu siklus penjaminan mutu Standar Kemahasiswaan. 

Diagram Satu Siklus Penjaminan Mutu Standar Kemahasiswaan 

 

Perumusan Sandar Mutu 
Kegiatan kemahasiswaan 

Implementasi & Monitoring

Evaluasi Internal

· Kualitas Maba

· Dukungan fasilitas 

· Keterlibatan mahasiswa

Tindakan penyempurnaan dan 

pengembangan mutu 

kemahasiswaan

Evaluasi Eksternal
BAN-PT dll  

 

Evaluasi standar akan dilakukan sekali dalam setahun dan akan berfokus pada beberapa hal 

sebagai berikut : 

13. Kualitas mahasiswa baru yang masuk 

14. Jumlah kegiatan kemahasiswaan 
15. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam suatu kegiatan 

16. Dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan 

17. Dampak dari kegiatan yang dilaksanakan 
18. Prestasi yang dicapai mahasiswa atau kelompok mahasiswa 

19. Prestasi akademik mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 

4.2. Tindakan Penyempurnaan dan Pengembangan 

Hasil evaluasi baik internal maupun eksternal dari kemahasiswaan   terhadap kegiatan 

akademik menggambarkan kekuatan dan kelemahan dari kemahasiswaan yang ada. Melalui 

SWOT analysis diperoleh program dan kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

kegiatan kemahasiswaan.  
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4.3. Pedoman atau Petunjuk Pelaksanaan 

Untuk mendukung kegiatan pemenuhan dan pengendalian kemahasiswaan  dibutuhkan 

pedoman atau petunjuk pelaksanaan sebagai berikut  : 

Tabell 2.  Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

No

. 
Aspek 

Pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

Manual 

mutu 

Manual 

Prosedur 

Instruksi 

Kerja 
Borang 

Idikator 

Kinerja 

1 Kualitas 

mahasiswa baru 

 Peraturan 

Akademik STT 

Pelita Hati ( SK 

Ketua  Nomor: 

170/K/STT-

PH.04/2018) 

  1) Jumlah 
mahasiswa 
baru 

2) Keketatan 
penerimaan 

2 Pembimbingan 

program belajar 

mahasiswa 

     

3. Pembimbingan 

belajar 

mahasiswa diluar 

jam kuliah. 

   Borang  

Rekaman 

kelompok belajar 

dan tugas besar 

yang terlibat 

 

 

4. Pembimbingan 

potensi/karier 

 Manual prosedur 

pelaksanaan 

pelatihan 

 Borang Rekaman 

Jumlah pelatihan 

dan umpan balik 

dari peserta 

 

5. Kegiatan 

Penalaran  

 Manual prosedur 

pelaksanaan 

seminar akademik 

dalam kampus 

 Borang rekaman 

kegiatan 

penalaran 

(seminar,  

diskusi) 

 

6 Kegiatan sesuai 

minat, bakat dan 

kegemaran 

   Borang Rekaman 

kegiatan olah 

raga, kesenian  

 

7. Kegiatan 

organisasi 

   Borang rekaman 

kegiatan 

kelembagaan 

 

8 Kepedulian 

lingkungan dan 

sosial 

   Borang rekaman 

kegiatan sosial 

yang melibatkan 

mahasiswa  

 

9 Lomba karya 

ilmiah dan 

kreativitas 

   Borang rekaman 

kegiatan  lomba 

karya ilmiah dan 

kreativitas 

 

10 Penanganan 

keluhan dan 

pengaduan  

   Borang rekaman 

keluhan yang 

masuk,  
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keluhan yang 

diselesaikan dan  

tindak lanjut dari 

keluhan 

11 Kode etik 

mahasiswa 
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BAB V 

PENUTUP 

Dalam sistem penjaminan mutu di STT Pelita Hati, mahasiswa  merupakan komponen input dari proses 

pembelajaran. Kualitas mahasiswa baru dan kegiatan kemahasiswaan adalah hal yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan  kompetensi yang diinginkan. 

Oleh sebab itu pedoman ini mencoba memberi tuntunan bagi warga STT Pelita Hati terutama para 

pengelola sekolah tinggi  di dalam mengarahkan perhatiannya untuk memperoleh calon mahasiswa 

yang  bermutu serta kegiatan kemahasiswaan yang bermutu dan bermanfaat bagi mahasiswa dan 

universitas dan pada  akhirnya akan mengarah kepada pencapaian visi STT Pelita Hati. 
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